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МЕТОДИ ВДОСКОНАЛЕННЯ 
ПСИХОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
ПРАЦІВНИКІВ ПОЛІЦІЇ ПІД ЧАС БАЗОВОЇ  
ТА ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

У статті подано опис методів удосконалення психологічної компетент-
ності працівників поліції під час базової та післядипломної освіти, надано 
структуру професійної психологічної підготовки поліцейського, досліджено 
нормативно-правову базу із зазначеної проблематики та визначено, як про-
аналізовані правові документи впливають на покращення професійно-психо-
логічної підготовки поліцейських. Охарактеризовано завдання системи пси-
хологічного забезпечення Національної поліції України. Детально розглянуто 
такі методи вдосконалення психологічної компетентності працівників полі-
ції, як тренінг, психологічна консультація, психологічні вправи, метод аварій-
них ситуацій, методи саморегуляції.

Ключові слова: метод; професійна психологічна підготовка поліцейського; 
тренінг; психологічна консультація; психологічна вправа; саморегуляція.

Постановка проблеми. Проблема психологічного здоров’я та стресостійкості пра-
цівників правоохоронних структур була актуальною завжди й набуває особливого значення 
в умовах сьогодення, коли наявна тенденція до підвищення екстремальності діяльності 
поліції, пов’язана зі збільшенням кількості терористичних актів, бойовими діями на сході 
країни, затриманнями злочинців, звільненнями заручників, більш частим застосуванням 
зброї, забезпеченням правопорядку під час проведення масових заходів тощо.

Поліцейський-професіонал – це фахівець, який не тільки володіє спеціальними 
знаннями й уміннями, а особистість, здатна діяти професійно в екстремальних умовах, 
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комунікувати з різними категоріями громадян, адекватно та кваліфіковано реагувати на 
події в умовах дефіциту часу та впливу стрес-факторів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У вітчизняній науковій літературі активно 
досліджується тема професійно-психологічної підготовки поліцейських. Зокрема, осо-
бливості забезпечення психологічного здоров’я працівників Національної поліції вивчали 
В. Барко та В. Остапович; питання формування психологічної та фізичної готовності 
особистості до дій в екстремальних умовах у своїх працях висвітлювали І. Клименко 
та В. Лефтєров; І. Пампура та Н. Ярема аналізували проблему використання психотех-
нологій у практиці підготовки особового складу правоохоронних органів; психологічні 
аспекти спілкування з особами, які мають намір скоїти суїцид, досліджували С. Яковенко 
та О. Цильмак [1; 2; 3]. Психологічна компетентність стала предметом вивчення у роботах 
багатьох учених (А. Алфьоров, М. Лук’янова, В. Рогозіна, Н. Кузьміна та ін.) [4; 5; 6; 7].

Метою статті є аналіз методів удосконалення психологічної компетентності праців-
ників поліції під час базової та післядипломної освіти, дослідження впливу наявної норма-
тивно-правової бази на професійно-психологічну підготовку поліцейських.

Виклад основного матеріалу. Аналіз нормативно-правової бази показує, що голо-
вними документами, які регламентують питання організації та проведення професійної 
та службової підготовки поліцейських, є Закон України від 02.07.2015 «Про Національну 
поліцію» [8], Постанова Кабінету Міністрів України від 28.10.2015 № 877 «Про затвер-
дження Положення про Національну поліцію» [9], а також наказ Міністерства внутрішніх 
справ України (далі – МВС України) від 26.01.2016 «Про затвердження положення про 
організацію службової підготовки працівників Національної поліції України» [10].

У контексті нашого дослідження розглянемо, як саме зазначені правові документи 
впливають на професійно-психологічну підготовку поліцейських.

У статті 72 Закону України «Про Національну поліцію» (далі – Закон) зазначено, що 
професійне навчання поліцейських включає декілька видів, а саме: первинну професійну 
підготовку; підготовку в закладах вищої освіти (далі – ЗВО); післядипломну освіту; служ-
бову підготовку як систему заходів, спрямованих на закріплення та оновлення необхід-
них знань, умінь та навичок працівника поліції з урахуванням оперативної обстановки, 
специфіки та профілю його оперативно-службової діяльності. Стаття 73 Закону визна-
чає, що поліцейські, які вперше прийняті на службу до поліції, з метою набуття спеці-
альних навичок, необхідних для виконання повноважень поліції, зобов’язані пройти пер-
винну професійну підготовку за відповідними навчальними програмами, затвердженими  
МВС України. Стаття 74 Закону передбачає, що до закладів вищої освіти із специфіч-
ними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських, можуть бути зарахо-
вані громадяни України, яким станом на 31 грудня року вступу виповниться 17 років.  
Стаття 75 Закону встановлює, що для поліцейських є обов’язковою також післядипломна 
освіта, яка здійснюється на загальних засадах, визначених Законом України «Про вищу 
освіту», і складається з таких елементів: спеціалізація; перепідготовка; підвищення квалі-
фікації; стажування. Згідно із Законом післядипломна освіта поліцейських може здійсню-
ватися безпосередньо в підрозділах поліції або в закладах освіти, зокрема на договірних 
умовах. Перші три види професійного навчання здійснюються закладами вищої освіти зі 
специфічними умовами навчання МВС України, навчальними планами і програмами яких 
передбачено вивчення психологічних дисциплін, пов’язаних з ефективною комунікацією, 
стресостійкістю поліцейських тощо.

Наказ МВС України «Про затвердження Порядку організації системи психологічного 
забезпечення поліцейських, працівників Національної поліції України та курсантів (слуха-
чів) закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку 
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поліцейських» (далі – Наказ) визначає організацію, принципи, напрями, функції системи 
психологічного забезпечення, а також організацію роботи з курсантами та співробітниками, 
які потребують психологічної підтримки та допомоги. Відповідно до пунктів 1, 2 розділу 2 
Наказу підрозділом, на який покладено нормативне та методичне забезпечення, контроль 
за організацією та виконанням завдань системи психологічного забезпечення в органах, 
підрозділах поліції, є структурний підрозділ з питань психологічного забезпечення цен-
трального органу управління Національної поліції України (далі – СППЗ НПУ), а у ЗВО 
та науково-дослідних установах МВС України – структурний підрозділ з питань психоло-
гічного забезпечення апарату Міністерства внутрішніх справ України (далі – СППЗ МВС). 
Основними завданнями та функціями СППЗ НПУ є: 1) організація та безпосереднє про-
ведення заходів психологічного забезпечення в центральному органі управління поліцією; 
2) організаційно-методичне та інформаційне забезпечення роботи підрозділів психоло-
гічного забезпечення органів поліції; 3) організація та координація діяльності підрозді-
лів психологічного забезпечення органів поліції; 4) забезпечення контролю за виконанням 
нормативно-правових актів Міністерства внутрішніх справ України та організаційно-
розпорядчих документів Національної поліції України з питань психологічного забезпе-
чення в органах і підрозділах Національної поліції України; 5) участь в організації роботи 
з добору, раціонального розподілу та призначення кадрів, навчання і професійної підго-
товки психологів поліції; 6) організація підготовки проєктів нормативно-правових та орга-
нізаційно-розпорядчих актів з питань психологічного забезпечення в органах, підрозділах 
Національної поліції України; 7) вивчення та аналіз стану роботи з психологічного забез-
печення в органах, підрозділах Національної поліції України; 8) вивчення, узагальнення та 
поширення в органах і підрозділах Національної поліції України вітчизняного та зарубіж-
ного досвіду з питань психологічного забезпечення; 9) взаємодія із СППЗ МВС у частині 
реалізації завдань психологічного супроводження освітнього процесу в ЗВО та установах 
(закладах) Національної поліції, які здійснюють професійну підготовку поліцейських; 
10) взаємодія із закладами охорони здоров’я та реабілітації Міністерства внутрішніх справ 
України в частині профілактики та зміцнення психічного здоров’я поліцейських [11].

Психологічна компетентність обумовлює використання власного досвіду, суспільно-
історичного й досвіду інших людей. Водночас компетентність передбачає відмову від 
прямого копіювання чужого досвіду, норм, традицій, зразків, свободу від стереотипів,  
установок.

На думку В. Рогозіної, психологічну компетентність слід визначати як систему знань, 
умінь і навичок, які забезпечують майбутньому фахівцю не тільки загальнопсихологічну 
підготовленість, а й високий рівень професійної самосвідомості, уміння керувати своїм 
психічним станом, сукупність психологічних знань і вмінь, а також певних особистісних 
якостей, які дозволяють ефективно здійснювати професійну діяльність. Це професійно 
значуще особистісне утворення, що виникає на основі синтезу теоретичних і практичних 
психологічних знань, умінь, навичок та забезпечує готовність і можливість фахівця пси-
хологічно мислити й діяти в навчально-пізнавальній, імітаційно-модельованій і реальній 
професійно-педагогічній діяльності [6, с. 163]. Н. Кузьміна розглядає психологічну компе-
тентність як максимально адекватну, пропорційну сукупність професійних, комунікатив-
них та особистісних якостей фахівця, котрі забезпечують не тільки загальну професійну 
підготовленість, а й високий рівень професійної самосвідомості, уміння керувати своїми 
психічними станами [7]. Л. Кузнецова та Д. Прокопенко зазначають, що психологічна ком-
петентність правника полягає в застосуванні набутих знань у різних правових ситуаціях та 
вмінні виокремлювати юридично значущі факти і на цій підставі формувати обґрунтовані 
правові висновки, що допоможе уникнути юридичних помилок у практичній діяльності 
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[12, с. 94]. Є. Романенко у своєму дослідженні подає визначення: психологічна компетент-
ність поліцейського – це оволодіння такими сферами теоретичної і практичної діяльності, 
які дають змогу ефективно вживати заходів щодо формування та корегування соціальних 
і соціально-психологічних процесів у колективі відповідно до завдань підрозділів. Автор 
наголошує, що ця компетентність охоплює систему знань і вмінь щодо взаємодії з іншими, 
навички професійного спілкування та роботи в групі [13, с. 114].

На наш погляд, психологічна компетентність поліцейського – це система знань, умінь 
і навичок, які забезпечують фахівцю не тільки загальнопсихологічну підготовленість, 
а й високий рівень професійної самосвідомості, стресостійкості, готовності до різноманіт-
них умов професійної діяльності, уміння керувати своїм психічним станом, раціонально 
діяти в екстремальних ситуаціях та володіти навичками конструктивної комунікації з насе-
ленням.

Професійна психологічна підготовка поліцейського − тривалий процес, який почи-
нається на етапі початкової професійної підготовки та продовжується протягом усієї про-
фесійної діяльності. Програми психологічної підготовки поліцейських, як правило, роз-
робляються науковцями, безпосередню психологічну підготовку здійснюють практичні 
психологи підрозділів поліції та керівники під час психологічного супроводу навчання та 
професійної діяльності поліцейських [14, с. 14].

Варто погодитися з думкою Д. Александрова, який у своєму дослідженні зазначає, 
що психологічна підготовленість поліцейського – сукупність сформованих та розвинених 
психологічних характеристик поліцейського, що відповідає специфічним і важливим пси-
хологічним особливостям та складається з чотирьох груп компонентів: 

1)  професійно-психологічної орієнтованості та чутливості співробітника (праг-
нення, інтерес і вміння розуміти психологічні аспекти ситуацій і людей, з якими він має 
справу, вміння розібратися в них); 

2)  підготовленості співробітника з психологічних аспектів ефективності профе-
сійних дій і тактики, що виявляється в розумінні психологічних умов ефективності про-
фесійних дій і вмінні забезпечувати їх створення; доцільному використанні психологічних 
засобів реалізації професійних дій мовних і немовних, в умілому застосуванні всього комп-
лексу психологічних прийомів, що забезпечують більш високу результативність вирішення 
завдань;

3) розвиненої професійної спостережливості й пам’яті співробітника (вклю-
чає вміння застосовувати психологічно обґрунтовані прийоми та правила для підвищення 
ефективності професійного спостереження, високим рівнем професійної уважності, натре-
нованості органів чуттів і сприймань, натренованості у швидкому, повному й точному 
запам’ятовуванні, хорошому збереженні в пам’яті та правильному відтворенні значущої 
для вирішуваних задач інформації); 

4) психологічної стійкості (виражається у здатності співробітника діяти спо-
кійно й упевнено в психологічно складних, емоційно напружених, небезпечних і відпо-
відальних ситуаціях) [15].

Психологічна стійкість (до невизначеності, стресу, кризи, конфлікту) визначає пси-
хічне й соматичне здоров’я людини, охороняє її від дезінтеграції та особистісних розладів, 
створює основу внутрішньої гармонії.

Тому психологічна підготовка працівників поліції ще у ЗВО має бути спрямована на 
формування стійкості до:

– негативних чинників службової діяльності: напруженості, відповідальності, 
ризику, небезпеки, дефіциту часу, невизначеності, несподіванок тощо;

– травмувальних чинників, що значно впливають на психіку: виду крові, тру-
пів, тілесних ушкоджень та ін.; 
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– ситуацій протиборства: уміння вести психологічну боротьбу з особами, що 
протидіють попередженню, розкриттю та розслідуванню злочинів; протистояти психоло-
гічному тиску, маніпулюванню з боку як законослухняних громадян, так і правопорушни-
ків; не піддаватися на провокації та ін.; 

– конфліктних ситуацій у службовій діяльності: уміння проаналізувати вну-
трішні причини конфлікту, розібратися в закономірностях їх виникнення, протікання  
і знайти способи вирішення конфліктних ситуацій; уміння володіти собою в психологічно 
напружених, конфліктних, провокаційних ситуаціях [16, с. 63–66].

Повністю поділяємо думку вітчизняних науковців В. І. Барко, В. В. Барко та  
В. П. Остапович, які до завдань системи психологічного забезпечення Національної поліції 
України відносять:

1) формування професійно-психологічної надійності працівників поліції шля-
хом ретельного психологічного добору, раціональної розстановки кадрів та максимального 
розкриття їх потенційних можливостей;

2) формування психологічної готовності працівників поліції до ефективного 
виконання ними професійних завдань у різноманітних умовах службової діяльності;

3) здійснення психопрофілактичної роботи, зведення до мінімуму негативного 
впливу на працівників поліції шкідливих факторів службової діяльності, надання необ-
хідної психологічної допомоги учасникам бойових дій з метою збереження їх фізичного 
здоров’я та психологічного благополуччя;

4) створення оптимальних соціально-психологічних умов для ефективної про-
фесійної діяльності працівників поліції та службових колективів;

5) психологічне супроводження оперативних заходів та слідчих дій 
[17, с. 176–181].

Стосовно методів удосконалення психологічної підготовки працівників Національної 
поліції України слід зазначити, що одним із найбільш дієвих методів у цьому напрямі зали-
шається тренінг. 

У тлумачному словнику вказано, що тренінг (від англ. to train – «навчати, трену-
вати») – це особлива форма навчання, під час якої людина максимально оволодіває новими 
знаннями, отримує нові навички, переглядає власні цінності та пріоритети, коригує, удо-
сконалює та розвиває певні якості та властивості своєї особистості, обирає для себе такі 
форми та методи поведінки, які відповідають саме її ситуації та індивідуальності [18].

Як стверджує А. Талак-Кірик, тренінг – це форма навчання у групі з використанням 
інтерактивних методик, які забезпечують активну участь і творчу взаємодію учасників між 
собою і з викладачем (тренером), ефективна форма опанування знань; інструмент для фор-
мування умінь та навичок; форма розширення досвіду [19]. 

Серед інших форм навчання саме тренінг дає можливість на 90 % засвоїти отриману 
інформацію, адже порівняно з традиційною формою тренінг має такі переваги: 

– неформальна атмосфера, що сприяє більш жвавому обговоренню запропоно-
ваної проблематики та, відповідно, кращому засвоєнню знань; 

– інтерактивний обмін інформацією в декількох напрямах – між учасником 
і тренером, учасників між собою;

– знання та досвід учасників визнаються і цінуються, а під час традиційного 
навчання – викладач уважається носієм знань;

– педагог-тренер допомагає навчатися та сприймати інформацію, тоді як під 
час традиційної форми викладач навчає;

– на тренінгу навчання не обмежується знаннями, переважно спрямоване на 
усвідомлення та зміни ставлення і поведінки, тоді як під час традиційної форми процес 
навчання здебільшого спрямовано на надання знань;
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– учасники активно діють;
– учасники відчувають свою причетність до процесу навчання, відповідаль-

ність за результат. Під час традиційного навчання учасники не є рівноправними з виклада-
чем, тому відчувають певне відсторонення, безвідповідальність за результати;

– завдяки чергуванню різноманітних форм діяльності на тренінгу легше під-
тримувати увагу й зацікавленість;

– усі учасники мають можливість вільно висловлювати свої думки, тоді як під 
час традиційної форми навчання переважно одна людина говорить протягом тривалого 
часу.

Для працівників поліції бажаним є проведення тренінгів, що спрямовані на розвиток 
стресостійкості, ефективної комунікації, профілактики професійного вигорання та форму-
вання психологічної стійкості. Проведення тренінгів є обов’язковим у випадках напруже-
них стосунків у колективі або непорозуміння між керівництвом та підлеглими. У такому 
разі тренінг допоможе розслабитися, довіритися, обговорити ситуацію, що склалася, і разом 
знайти вихід та розв’язати проблему. 

Однією з дієвих технік проведення психологічного тренінгу для поліцейських, яка 
сприяє розвитку здібностей фіксувати зміну емоційної експресії інших людей та здатності 
контролювати власні емоційні реакції, є техніка «Встановлення автора» [20]. Учасники 
мають написати твір або, якщо це дуже складно, скласти 10 речень на тему, яка не є близь-
кою для більшості з них. Можна запропонувати використовувати тему «Молодий піаніст». 
Учасників просять писати розбірливо й обов’язково вказати власне ім’я або ім’я і по бать-
кові. Якщо виникає питання, чи будуть це читати, необхідно відповісти, що так, будуть. 
Після закінчення написання твору або складання речень тренер збирає аркуші, перемішує 
їх, пропонує учасникам розташуватися так, щоб усім було видно один одного, та зачи-
тує твори. Учасникам потрібно спостерігати за іншими, встановити автора та повідомити 
про це тренера, обов’язково слід пояснити, на чому така думка ґрунтується. Важливо, щоб 
учасники бачили один одного на другому етапі вправи, коли тренер зачитує тексти. Якщо 
автора якогось тексту не вдається встановити, наприклад, коли людина є малоемоційною 
або добре контролює свою міміку, пантоміміку тощо, тренеру варто зробити вигляд, що він 
щось не може розібрати, помилитися в тексті, що дозволить спровокувати емоційні реакції 
автора, або прочитати цей твір удруге наприкінці вправи, коли більшість авторів уже іден-
тифіковано.

Цю вправу недоцільно проводити, якщо група замала за кількістю або учасники зна-
йомі тривалий час, оскільки впізнання автора в цих випадках є надлегким, тому виконання 
вправи не досягає поставленої мети. Вправа викликає в учасників позитивні емоції, підви-
щує активність. За недостатньої мотивації окремі учасники інколи відмовляються писати 
твір або складати речення; якщо тренеру не вдається переконати такого учасника, необ-
хідно попросити його покинути аудиторію на час проведення вправи.

На тренінгах доцільно використовувати відео. Радимо застосовувати в роботі фраг-
менти науково-популярних фільмів із психології (наприклад, «Head games»), що є у віль-
ному доступі відеохостингової компанії «Ютуб». Прикладом тренінгової вправи з викорис-
танням відео може бути «Встановлення емоційного стану та прогнозування його наслідків». 
Учасники переглядають відеофрагмент, у якому людина переживає певні емоції. Потрібно 
визначити, яка подальша поведінка найбільш вірогідна для цієї людини та які її емоційні 
переживання. Основна мета вправи – розвиток здібностей розуміти емоційну експресію 
та передбачати перебіг соціальної ситуації. Відеофрагментів із різними емоційними ста-
нами людей протягом тренінгу можна показувати декілька залежно від наявності часу та 
необхідності розвитку цих здібностей. Найбільш важливими емоціями для відпрацювання 
є агресія, страх і горе [21, с. 213].
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До обов’язкового методу вдосконалення професійної психологічної підготовки пра-
цівників поліції належить психологічна консультація. Психологічна консультація – це один 
із найважливіших методів психологічної підготовки й допомоги, що сприяє зняттю психіч-
ної напруженості в колективі та в поведінці окремого поліцейського, пошуку оптимальних 
моделей поведінки в критичних ситуаціях [22, с. 27]. Психологічне консультування завдяки 
спеціально організованому процесу спілкування сприяє усвідомленню правоохоронцем 
ситуації, висвітленню її причин, актуалізації додаткових сил і резервів для її подолання.

Узагалі робота з психологом повинна бути невід’ємною складовою психологічної 
підготовки працівника поліції. Саме фахівець-психолог здатен правильно підібрати прак-
тичні методи вдосконалення професійної психологічної підготовки поліцейських: психо-
логічні вправи, тренування, метод аварійних ситуацій та інші. Психолог на консультації 
може допомогти поліцейському сформувати навички саморегуляції та релаксації, навчити 
виконувати вправи на напруження та розслаблення, що сприятиме подоланню стресової 
ситуації.

Психологічні вправи та тренування є системою багатократних повторень спеціальних 
дій і вчинків, що постійно ускладнюються, з метою формування у правоохоронців необхід-
них особистих якостей і підвищення психологічної надійності колективу [23, с. 28].

Для зняття психологічного напруження доцільно використовувати дихальні вправи, 
музикотерапію, вправи на розслаблення м’язів. Останнім часом набуває популярності 
EMDR-терапія – вправи, які допомагають мозку впоратися з травматичними спогадами, 
які ніби «застрягли». Ефективною вважається методика Джекобсона, що містить вправи, 
які сприяють подоланню страху, гніву, тривоги, паніки та занепокоєння. 

Метод аварійних ситуацій – це сукупність прийомів і засобів, що моделюють діяль-
ність підрозділу й окремого фахівця-правоохоронця у складних умовах (відмови технічних 
пристроїв та озброєння, несправності засобів зв’язку та електроживлення, аварії і переду-
мови до аварій тощо) [23, с. 28]. Моделювання аварії здійснюється за допомогою технічних 
і фізичних пристроїв, а також апаратурою імітаційного моделювання. Це дозволяє уявити 
будь-яку реальну ситуацію і визначити оптимальні способи дій у ній окремих поліцей-
ських і всього особового складу підрозділу. Одним із простих видів моделювання аварій-
ної ситуації є створення, імітація різних перешкод (несправність особистої зброї, приладу 
наведення, короткого замикання в електросистемі тощо).

Метод аварійних ситуацій може бути реалізований завдяки алгоритмам, що створю-
ються на основі інструкцій, указівок, аналізу помилкових дій та інженерно-психологіч-
них рекомендацій. У короткій і наочній формі вони повинні містити перелік необхідних 
заходів та оптимальних прийомів для усунення відмови, помилки, несправності або будь-
якої непередбаченої ситуації. Алгоритми легше запам’ятовуються у процесі психологічної 
підготовки особового складу, а потім швидко відновлюються в пам’яті за потреби діяти 
у складній обстановці. Алгоритм складається із двох основних частин. Перша – характерні 
аварійні ситуації або типи несправностей (відмов) – називається визначальним алгорит-
мом. Друга частина (вирішуваний алгоритм) – це окремі шляхи усунення несправності або 
відповідні дії, спрямовані на ліквідацію аварійної ситуації. Під час вивчення алгоритмів 
увага правоохоронців повинна зосереджуватися на розвитку рухових (моторних) і розумо-
вих навичок, від яких залежить швидкість і якість виконання окремих операцій алгоритму, 
який вирішується, а також правильність вибору дій відповідної ключової точки логічної 
схеми.

Не можна залишити поза увагою в процесі вдосконалення професійної психологічної 
підготовки поліцейського й методи саморегуляції. Саморегуляція (лат. regulare – «впоряд-
ковувати») – властивість усіх живих систем, що забезпечує їх доцільне функціонування 
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[18]. Тобто це здатність поліцейського керувати собою на основі сприймання та усвідом-
лення власних психічних станів і поведінки.

Саморегуляція має таку структуру:
1) визначення суб’єктом мети свої довільної активності;
2) вибір програми виконавських дій, узгодженої з умовами діяльності;
3) здійснення неперервного контролю за ходом її реалізації;
4) проведення оцінки досягнутих результатів;
5) прийняття рішення про необхідність корекції і характер корекційної діяль-

ності [24]. 
Дієвість психічної саморегуляції можлива лише за певних фізіологічних умов 

м’язового розслаблення і деякого зниження рівня активності мозку, у зв’язку з чим форму-
ються так звані «зони рапорту». Останні дають можливість активного застосування сло-
весних формулювань в умовах, які спонукають до реалізації вербального самонавіювання. 
В основі як навіювання, так і самонавіювання лежить зниження свідомого контролю за 
інформацією, що сприймається. Якщо під час навіювання зона концентрованого збудження 
в корі головного мозку виникає в результаті дії зовнішніх подразників, то під час самона-
віяння вона може утворюватися внаслідок пожвавлення і тренування внутрішніх асоціа-
тивних зв’язків. Самонавіювання – це процес, адресований самому собі. Самонавіювання 
дозволяє суб’єктові викликати в себе ті або інші відчуття, управляти процесами уваги, 
пам’яті, емоційними й соматичними реакціями.

Самонавіювання може бути мимовільним і довільним. Мимовільне самонавіювання 
звичайно опосередковане додатковими, посилювальними факторами й має потужний 
емоційний заряд. Довільне самонавіювання можливе, якщо зосередити думки й увагу на 
якому-небудь одному уявленні. 

Методи саморегуляції діляться на такі групи:
1)  методи, спрямовані на оптимізацію психічних і вегетативних функцій орга-

нізму (довільне самонавіювання (метод Е. Куе), самогіпноз, аутогенне тренування (метод 
Й. Шульца), психорегулювальне тренування, ідеомоторне тренування, метод ритмогенної 
концентрації уваги (за О. Соколовим), медитація, спеціальні методи – психом’язове трену-
вання за О. Алексєєвим, психотехніка бойового трансу за О. Тарасом);

2) методи, спрямовані на керування м’язовим тонусом організму (прогресивна 
м’язова релаксація (метод Е. Джекобсона), активна м’язова релаксація, пасивна м’язова 
релаксація, вплив на біологічно активні точки);

3)  фізичні методи психічної саморегуляції (самомасаж, вплив на біологічно 
активні точки, дихальні вправи);

4) змішані методи (методика психофізичної гімнастики (за О. Гройсманом), 
комплексні вправи) [25, с. 124–125].

Основними формами саморегуляції є такі: рух, дихання, медитація, вербалізація, 
візуалізація, зовнішні впливи. Крім того, негативний психічний стан можна відрегулювати 
завдяки зміні контексту, переносу уваги тощо. 

Висновки. Покращення професійної психологічної підготовки працівника поліції 
є актуальною потребою і зумовлено об’єктивною реальністю. Вибір методів удосконалення 
професійної психологічної підготовки правоохоронців потрібно здійснювати ґрунтовно 
та виважено. Різноманітність та поєднання обраних методів безпосередньо впливають на 
результат, а саме сприяють розвитку стресостійкості, ефективній комунікації, профілак-
тиці професійного вигорання та формуванню психологічної стійкості. 

Отже, заходи, спрямовані на вдосконалення психологічної компетентності працівни-
ків поліції, сприяють формуванню розвинених професійно-психологічних, психофізичних, 
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психофізіологічних, інтелектуальних, морально-етичних і мотиваційних характеристик, 
які відповідають особливостям правоохоронної діяльності та є однією з найбільш необхід-
них умов для її успішного здійснення.

Перспективи подальших розвідок убачаємо в розробці методичних рекомендацій 
щодо складання та організації психологічних тренінгів для працівників Національної полі-
ції України. 
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METHODS OF IMPROVING THE PSYCHOLOGICAL COMPETENCE OF POLICE OFFICERS DURING BASIC  
AND POSTGRADUATE EDUCATION

In the article the methods of the psychological competence of police officers during basic and postgraduate education are described, 
the structure of professional psychological training of a police officer is provided, the normative-legal base of the specified problems 
is investigated and defined how the analyzed legal documents affect the formation of professional and psychological training of police 
officers. Psychological preparedness of a police officer is considered in the study as a set of formed and developed psychological 
characteristics of a police officer and corresponds to specific and important psychological features and consists of four groups of 
components: professional and psychological orientation and sensitivity of the employee, training of the employee on psychological 
aspects of efficiency of professional actions and tactics, developed professional observation, psychological stability. The tasks of 
the system of psychological support of the National Police of Ukraine are described. Such methods of improving of the professional 
psychological training of police officers as training, psychological counseling, psychological exercises and training, the method of 
emergencies, methods of self-regulation are considered in detail. The main advantages of training in contrast to traditional learning 
(informal atmosphere, interactive exchange of information in several areas, knowledge and experience of participants are recognized 
and valued, teacher-trainer helps to learn and perceive information, training is not limited to knowledge awareness and changes in 
attitudes and behavior, participants are active, participants feel involved in the learning process, responsibility for the result) are 
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defined. The structure of self-regulation is given. It consists of determination by the subject of the purpose of the arbitrary activity; 
program of executive actions, agreed with the conditions of activity; continuous monitoring of the program implementation; evaluation 
of achieved results; decision on the need for correction and the nature of collection activities. 

Key words: method; professional psychological training of a police officer; training; psychological consultation; psychological 
exercise; self-regulation.
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