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ВСТУП

аціональна поліція України являє собою новий дер
жавний правоохоронний орган. Відповідно до Зако
ну України «Про Національну поліцію» від 2 липня 2015 р.,
метою її діяльності є реалізація державної політики у сфері
захисту прав, свобод і законних інтересів громадян України,
іноземних громадян, осіб без громадянства; захист об’єктів
права власності; протидія злочинності; охорона громад
ського порядку та забезпечення громадської безпеки1 [1].
Національна поліція України побудована за зразком поліції
передових західноєвропейських країн; працівники україн
ської поліції виконують службові завдання у тісній взаємо
дії з населенням, діють на основі неухильного дотримання
законності, прав людини і громадянина. Службова діяль
ність поліцейських традиційно відноситься до складних
видів професійної діяльності, вона супроводжується знач
ними психофізіологічними і фізичними навантаженнями
на працівників, багатьма чинниками ризику для їх життя
і здоров’я, характеризується стресогенністю, необхідністю
протидіяти кримінальному оточенню, застосовувати заходи
фізичного впливу, зброю, спеціальні засоби тощо.
Сучасні тенденції формування і розвитку особистості
поліцейського в умовах фахової підготовки та професій
ної діяльності відзначаються певними особливостями: по
стійними змінами та ускладненням змісту відомчої освіти,
підвищенням рівня освітніх стандартів; ускладненням про
блем національно-патріотичного виховання; розв'язанням
складних професійно-педагогічних проблем, які вимага
ють інтеграції знань, практичних умінь і навичок суміжних
наук - права, психології, економіки, педагогіки, оперативно-розшукової діяльності та ін.; широким впровадженням
інформаційних технологій у навчально-виховний процес;
врахуванням фізично-прикладної підготовки як необхідної

Н

1 Про Національну поліцію: закон України від 02.07.2015 № 580-УІІІ.
Офіційний вісник України. 2015. № 63. Ст. 2075;
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компоненти такої освіти тощо. Тому організація навчального-виховного процесу у закладі вищої освіти зі специфіч
ними умовами навчання має бути такою, щоб випускники
могли не лише адаптуватися у швидко змінному професійно-орієнтованому середовищі, але й були здатними до
перетворення цього середовища, а отже володіли не лише
загальними та спеціальними знаннями, уміли застосовува
ти їх у процесі професійної діяльності, але йрозвивалися як
соціально орієнтована особистість, професіонал вищого га
тунку та правоохоронець не лише за освітою, а йза покли
ком серця.
Сутність підготовки поліцейського як юриста-фахівця
полягає у формуванні у нього системи знань і якостей осо
бистості, необхідних для виконання різних функцій про
фесійної спрямованості. Адже формування особистості по
ліцейського, його подальший професійний і особистісний
розвиток (у тому числі й саморозвиток] тісно пов'язані із
потребою постійного особистісного вдосконалення. У цьому
контексті актуальною також вбачається й проблема ство
рення належних умов для професійного саморозвитку май
бутніх правоохоронців.
Представлена монографія має на м еті обґрунтувати
правові та психологічні аспекти формування особистості
поліцейського в умовах фахової підготовки та професійної
діяльності; визначити засади процесу моделювання сучас
них психологічних систем, які спрямовані на професійний
саморозвиток поліцейського як правоохоронця; встановити
детермінанти успішності та професійної деформації праців
ника поліції у процесах професійної підготовки та діяльно
сті, розглянути проблему формування стійкості до психоло
гічної напруженості в екстремальних умовах та повсякден
ній ієрархічності відносин у колективі, а також з’ясувати
відповідні їм механізми соціальної адаптації та організацій
но-правові засоби їх регуляції.
Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити
наступні завдання:
здійснити науковий аналіз сучасних концептуальних
підходів до розв’язання проблеми формування особистості
6

поліцейського в умовах фахової підготовки та професійної
діяльності;
- уточнити зміст базових понять дослідження: «форму
вання особистості поліцейського», «розвиток», «саморозви
ток», «професійний саморозвиток», «модель професійного
розвитку» та інші;
- проаналізувати специфіку моделей системи професій
ної підготовки поліцейських відповідно до вимог єдиного
освітнього простору;
- розробити психолого-правові засади формування осо
бистості поліцейського у процесі первинної професійної
підготовки, в умовах вищої професійної освіти, підвищення
кваліфікації та перепідготовки;
- дослідити особливості професійного зростання, вдоско
налення, набуття професійної компетентності поліцейських
в умовах неперервності освіти та професійної діяльності;
- визначити можливості використання психологічних
методів і засобів з метою формування особистості поліцей
ського;
- запропонувати технології самовдосконалення особи
стості працівника поліції у процесі професіогенезу; визначи
ти специфіку прогностичної компетентності поліцейських.
- дослідити психолого-правові аспекти формування го
товності правоохоронців до інноваційної діяльності; надій
ності працівників поліції; особливості формування страте
гій копінг-поведінки;
- визначити специфіку соціального інтелекту поліцей
ських у контексті їх комунікативної компетентності.
Монографія містить п'ять розділів, поділених на змістов
ні блоки.
У першому розділі монографії планується дослідити
особливості впливу трансформаційних процесів правоохо
ронної галузі на особистість поліцейського. Для цього по
трібно висвітлити основні аспекти наявних правових та
психологічних наукових досліджень даної проблематикиа,
а також визначитися із методологічною базою дослідження.
Необхідно встановити загальні (правові та психологічні)
аспекти трансформації правоохоронної сфери як в Україні
7

так і за кордоном, а також вказати на специфіку впливу
трансформаційних процесів правоохоронної галузі на осо
бистість поліцейського.
У другому розділі монографії досліджуватимуться психолого-правові засади організації професійної підготовки
та професійної діяльності поліцейських. На підставі наявної
нормативно-правової бази визначатимуться поняття, зміст
та функції професійної підготовки поліцейських в Україні,
проводитиметься порівняльний аналіз процесу професійної
підготовки поліцейських в Україні та за кордоном, з’ясову
ватимуться особливості та гарантії професійної діяльності
поліцейських та кваліфікаційні вимоги до них.
Третій розділ монографії відображатиме результати
дослідження організаційно-правових та психологічних за
сад професійної підготовки поліцейських. Визначатиметься
система суб’єктів професійної підготовки поліцейських та
її види. Розкриватимуться особливості формування особи
стості поліцейського в умовах вищої професійної освіти та
практичної діяльності. Разом із тим, особлива увага приді
лятиметься наявним недолікам службової підготовки.
У четвертому розділі монографії планується відобра
зити основні проблеми фомування йрозвитку особистості
працівника поліції у процесі професіогенезу. Особливу увагу
планується приділити дослідженню прогностичної компе
тентності поліцейських, зокрема у контексті їх готовності
до інноваційної діяльності та формуванню стратегій копінг - поведінки в екстремальних і особливих умовах. Також
у даному розділі буде надано розгорнуту характеристику
основних професійних якостей поліцейського, досліджува
тиметься професійна ідентичність як умова самореалізацїї
поліцейського у професійній діяльності тощо.
П’ятий розділ монографії буде присвячено психологіч
ним чинникам формування особистості поліцейського в про
фесійній діяльності. Досліджуватимуться можливості вико
ристання психологічних методів і засобів з метою форму
вання особистості поліцейського, визначатимуться основні
наукові підходи щодо використання технологій самовдоско
налення особистості працівника поліції у процесі професіо8

генезу; розкриватимуться мотиваційні складові формуван
ня особистості поліцейського в службовій діяльності.
На підставі проведеного дослідження планується роз
робка рекомендацій щодо вдосконалення теоретико-правових засад і практики організації професійної підготовки
поліцейських.
Проблеми становлення йрозвитку особистості поліцей
ського, які розглядатимуться в монографії, значною мірою
окреслюють і напрями подальших наукових досліджень
у цій сфері. Адже перетворення у правоохоронній та, зокре
ма, у поліцейській сфері України тривають, що вирішальною
мірою впливає на актуальність та інтенсивність дослід
ницьких пошуків у царині права та психології.

9

