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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ РІВНЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ
МАЙБУТНІХ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ ДО ОПАНУВАННЯ ПРОФЕСІЇ
Становлення демократичного суспільства та інтеграція до європейської спільноти є на
сьогодні фундаментальними напрямами сучасного державотворення в Україні. Провідною
метою нашої країни, насамперед, втілення європейських стандартів розвитку і реформа правоохоронних органів. Підрозділи поліції максимально тісно взаємодіють з громадянами, а
тому, повинні мати психологічну стійкість до стресових ситуацій, з якими доводиться стикатися майже кожного дня.
Результати досліджень психологів демонструють, що такі фактори, як ненормований
робочий день, постійний контакт з асоціальними елементами, необхідність повної віддачі
психічних і фізичних сил під час запобігання вчиненню кримінальних правопорушень знижують функціональні резерви організму до їх повного виснаження. Отже, тривала дія стресогенних факторів, наявність постійної загрози життю, висока ймовірність травмування, поранення або загибелі висувають високі вимоги не тільки до рівня професійної підготовленості, а й до психологічних якостей особистості, що обумовлює психічну готовність до діяльності в екстремальних умовах майбутніх поліцейських[1, с. 487-583].
Особлива увага у системі професійної підготовки до опанування професії приділяється знанням, умінням та навичкам, однак зовсім бракує уваги розвиткові психофізичних показників, які саме формовують ці уміння та навички, що необхідні поліцейському.
Як демонструє практика, в екстремальних умовах поліцейський намагається подолати
не наслідки екстремальних умов, а вплив стрес-факторів даної екстремальної ситуації.
У той же час підготовка до дій в екстремальних ситуаціях, відповідно до наказу МВС
від 26 січня 2016 року № 50, повинна розглядатися не лише у отриманні знань, умінь та
навичок, а відпрацьованому до автоматизму у поліцейських стійкості до стрес-факторів екстремальних ситуацій, щоб поліцейський зміг їх перебороти та використати набуті знання на
заняттях з професійної підготовки та не було того зупиняючого чинника, що стримує
поліцейського[2].
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Найбільш тривожним фактором впливу на психологічний та емоційний стан поліцейського, на нашу думку, застосування та використання вогнепальної зброї під час виконання
службових обов’язків. Це завжди є стресом, якщо він стосується життя та здоров’я особи.
Саме тому можна вважати за необхідність введення психологічних тренінгів щодо застосування вогнепальної зброї. На таких заняттях майбутнім поліцейським необхідно розповідати
та практично опрацьовувати ситуацію протидії особам, які зі зброєю в руках загрожують
життю та здоров’ю не лише поліцейського, а й пересічних громадян.
Так, наприклад, В. І. Барко зазначив, що при використанні елементів психологічної
підготовки на інструктажі особового складу відділів Національної поліції, при надходженні
сигналу про необхідність діяти, підвищується ефективність реагування в особливо складних
умовах. В. О. Соболєв дійшов висновку, що психологічна підготовка поліцейських в підрозділах формує у них моральні і психологічні якості, які гарантують ефективність та психологічну готовність до дій в складних, небезпечних для життя умовах. У відомчих навчальних
закладів МВС України зі специфічними умовами навчання психологічні аспекти підготовки
слухачів та курсантів знаходять відображення на заняттях зі спеціальної фізичної підготовки
та у позанавчальних заходах [3,с.11].
Таким чином, можемо підсумувати, що психологічний рівень готовності майбутніх
поліцейських до опанування професії є важливим аспектом при взаємодії з громадянами, під
час забезпечення безпеки та порядку, а також запобіганні вчиненню кримінальних правопорушень. Поліцейські повинні мати психологічну стійкість до стресових ситуацій, з якими
доводиться стикатися кожного дня, а також підвищувати навики та знання з професійної
психологічної підготовки для ефективності дій в екстремальних ситуаціях.
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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД ЯК ГАРАНТ
ДОТРИМАННЯ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДЕЙ
У наш час ми спостерігаємо дуже багато випадків порушення прав і свобод людей.
Усі ці люди все частіше шукають підтримку у законодавстві та звичайно ж питання захисту
прав і свобод людей буде актуальним постійно. Підтвердженням цього є звернення до судів
навіть найбільш розвинених країн, де економіка на високому рівні та народ має достаток і
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