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Актуальність наукового дослідження. Вид спорту бойовий хортинг у системі 

підготовки співробітника правоохоронних органів сприяє не тільки підвищенню фізичної та 

функціональної підготовленості співробітників, а також формуванню у них професійно-

психологічних здібностей, які забезпечують їм якісне виконання службово-бойових завдань 

у процесі правоохоронної діяльності [1–13; 19–31]. Правоохоронна діяльність – це державна 

діяльність, яку провадять спеціально уповноважені органи з метою охорони права шляхом 

застосування юридичних заходів впливу із суворим дотриманням встановленого законом 

порядку. Така діяльність базується не лише на неухильному дотриманні законності у процесі 

правової діяльності, і потребує удосконалення професійно-психологічної підготовки 

співробітників правоохоронної сфери під час виконання ними службових обов’язків, адже 

зрозуміло, що підвищення рівня професійної компетентності правоохоронця сприяє 

підвищенню ефективності його діяльності в цілому. 

Професійний сучасний правоохоронець будь-якого напряму діяльності, який займається 

бойовим хортингом, має досконало володіти системою професійно-психологічних знань про 

правоохоронну діяльність, знати закономірності психології поведінки особистості, груп і 

професійних колективів у сфері правопорядку, набути певних професійно значущих якостей. 

Ці питання нині потребують ґрунтовного дослідження, адже в умовах докорінної перебудови 

системи державотворення змінюється стиль службової діяльності фахівців-правоохоронців. 

Як відомо, до правоохоронних органів України належать органи прокуратури, внутрішніх 

справ, служби безпеки, митні органи, органи охорони державного кордону, органи державної 

податкової служби, державної контрольно-ревізійної служби, рибоохорони, державної 

лісової охорони й інші органи, які здійснюють правозастосовні та правоохоронні функції. 

Загалом професійну діяльність визначають як професію, тобто вид трудової діяльності 

людини, яка володіє комплексом спеціальних теоретичних знань і практичних навичок, 

отриманих у результаті спеціальної підготовки та досвіду роботи [14]. 

Основною одиницею аналізу діяльності є дія, яка визначається як процес, спрямований на 

реалізацію мети. Мета є образом бажаного результату, що визначає характер і способи дії 

людини. Мету формує людина, яка реалізує її у професійній діяльності. Мета – найвищий 

регулятор діяльності, яка з кожним кроком трансформується у певні завдання. Бажання 

вдосконалювати свою професійну діяльність, тренування дій призводять до формування 
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автоматичних дій – навичок, що не потребують свідомого контролю спеціальних вольових 

зусиль для їх виконання. 

На відміну від навичок бойового хортингу, вміння – це дія, основу якої становить 

практичне застосування отриманих знань. Вміння формується шляхом вправ (тренінгів). 

Особливістю вміння виконання техніки прийомів бойового хортингу є те, що певні елементи, 

рухові дії, операції ще можуть бути недостатньо досконалими (наприклад, тривалими у 

виконанні або з певними помилками), тобто вміння характеризується меншим ступенем 

оволодіння робочими операціями, ніж навички. 

Виклад основного матеріалу. Рівень розвитку знань, вмінь і навичок визначає загальну 

підготовленість спортсмена бойового хортингу, культуру праці людини та її професійну 

майстерність в правоохоронній діяльності. З огляду на те, що професіоналізм і майстерність 

спеціаліста у правоохоронній галузі ґрунтується на професійно-психологічній 

компетентності, доцільно розглянути ці поняття детальніше. Розуміння поняття професійної 

компетентності співробітника правоохоронних органів, який займається бойовим хортингом, 

потребує насамперед з’ясування його підґрунтя та складових [15–18]. 

Компетентність (лат. competent – здібний) – це, по-перше, володіння компетенцією, а по-

друге – володіння знаннями, які дозволяють говорити про будь-що. 

У свою чергу, компетенція (лат. competentia – належність за правом) – це: 

добра обізнаність із будь-яких питань; 

коло повноважень якої-небудь організації, установи або особи; 

коло питань, з яких певна людина має знання і досвід або добре обізнана. 

Ці визначення хоча і є загальними, проте містять певну неточність: з одного боку 

враховується досвід і знання, а з іншого – наявне абстрактне поняття «коло питань». У будь-

якому випадку компетенція в бойовому хортингу містить сукупність взаємопов’язаних 

якостей, притаманних особистості (знань, умінь, навичок), а також способів стосовно 

певного кола предметів і процесів, необхідних для якісної продуктивної діяльності. 

У теорії і методиці бойового хортингу, науковій та науково-методичній літературі 

тлумачення поняття «компетентність» викладається як у широкому, так і у вузькому 

розумінні. У широкому розумінні компетентність переважно визначають як ступінь зрілості 

людини, що припускає певний рівень психічного розвитку особистості (навченість і 

вихованість) та дозволяє людині успішно функціонувати у суспільстві. У вузькому сенсі 

компетентність розглядають як характеристику діяльності, тобто ступінь «включеності» 

людини в діяльність, що передбачає ціннісне ставлення до певної діяльності. Компетентна у 

певній галузі людина володіє необхідними знаннями та здібностями, які дозволяють їй 

обґрунтовано говорити про цю галузь та ефективно діяти в ній (не слід протиставляти 

компетентність знанням чи умінням, адже це поняття є ширшим за поняття «знання» чи 

«уміння», які є його складовими). 

Така людина має не лише розуміти сутність проблеми, але й уміти практично її 

вирішувати. Компетентний спеціаліст залежно від конкретних умов може застосувати 

певний метод розв’язання проблеми. А отже, «формула компетентності» має такий вигляд: 

компетентність = мобільність знань + гнучкість методу + критичність мислення. 

Таким чином, компетентність можна визначити як адекватну орієнтацію людини у різних 

галузях її діяльності: бойовому хортингу як виді спорту та системі самозахисту, роботі, 

навчанні, культурі, політиці, здоров’ї, середовищі, освіті [32–45]. Така широка оцінка 

дозволяє визначити професійну компетентність, адже адекватна реакція безпосередньо 

спрямована на діяльність, оскільки без неї не може бути орієнтації. Зокрема, під професійно 

важливими особистісними якостями співробітників правоохоронних органів, які займаються 

бойовим хортингом, слід розуміти такі індивідуальні якості особистості, як особистісно-

мотиваційна, загальнокультурна та соціальна компетентність, що сприяють ефективному 

освоєнню професії у процесі безпосередньої діяльності, успішному виконанню професійних 

функцій і формуванню професійної компетентності. 
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До підвидів професійної компетентності правоохоронців, які постійно займаються 

бойовим хортингом, належать певні знання, уміння, навички та якості, а саме: 

методологічна компетентність, що передбачає: 

знання принципів, методів, форм, процедур пізнання; 

знання загальнонаукової методології, сформованість світогляду; 

розвиненість умінь з організації та проведення професійних досліджень; 

знання методологічних норм та уміння їх застосовувати у процесі вирішення проблемних 

ситуацій; 

здатність до інноваційної діяльності, наукового обґрунтування, критичного осмислення та 

творчого застосування деяких концептуальних положень; 

уміння прогнозувати, проектувати та управляти процесом професійної діяльності; 

практично-діяльнісна компетентність, що передбачає сформованість знань і умінь, 

потрібних для здійснення розвивальної, діагностичної, організаційної, комунікативної, 

самоосвітньої діяльностей, уміння мотивувати і планувати діяльність, визначати її зміст, 

здійснювати її аналіз, оцінку та контроль. 

Така компетентність передбачає вміння реалізувати свою світоглядну позицію через 

адекватні їй технології, проводити дослідну діяльність як в бойовому хортингу, так і в 

правоохоронній роботі тощо; 

дидактико-методична компетентність, яку характеризує сформованість знання щодо 

закономірностей, принципів, методів і засобів навчання, сутності процесу навчання, форм 

організації навчання, диференціації та індивідуалізації навчання, технології навчання тощо 

(сформованість цієї компетентності потрібна насамперед тим співробітникам, які виконують 

функції наставників молодих спеціалістів); 

економіко-правова компетентність, що передбачає сформованість умінь і знань основ 

ринкової економіки, трудових відносин, менеджменту, а також знання законів і підзаконних 

актів, потрібних для якісного провадження правоохоронної діяльності; 

інформаційна компетентність, що передбачає володіння новими інформаційними 

технологіями, принципами і способами їх використання; 

управлінська компетентність, яка передбачає: сформованість знань основ теорії 

управління; розвиненість інформаційних, аналітичних, організаційних, контрольно-

діагностичних умінь, а також умінь планування, координації, регулювання, визначення 

цілей; розвиненість умінь організовувати професійну діяльність підлеглих (особливо 

важливо для керівників підрозділів), впливати на вчинки та поведінку своїх колег; 

комунікативна компетентність, яка передбачає сформованість знань, умінь та якостей 

особистості, що сприяють ефективній взаємодії з іншими суб’єктами їх професійної 

діяльності та ефективному перебігу цієї діяльності.  

Ще одним необхідним елементом професійної компетентності співробітника 

правоохоронної структури, який займається бойовим хортингом, є сформованість у нього 

професійного самоаналізу, що залежить від уміння займати певну позицію, а також оцінки 

самосвідомості (адекватна оцінка різних аспектів власної діяльності, власної особистості 

(якостей), власної поведінки, що сприяє продуктивній взаємодії та вирішенню професійних 

завдань) [46–58].  

Вважається, що самосвідомість особистості є усвідомленням, оцінкою людиною свого 

знання, поведінки, морального складу та інтересів, ідеалів, мотивів поведінки, оцінкою 

самого себе як чуттєвої істоти, здатної мислити.  

Отже, зазначене дає підстави стверджувати, що професійно-психологічна самосвідомість 

спортсмена бойового хортингу, який працює співробітником правоохоронних органів – це 

усвідомлення особистістю себе як підготовленого спортсмена бойового хортингу у 

професійній діяльності правоохоронця, а саме: 

усвідомлення своїх потреб, інтересів, прагнень, ціннісних орієнтирів, соціальних ролей і 

мотивів професійної діяльності; 

оцінка своїх професійних можливостей (знань, умінь, навичок і якостей); 
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співвіднесення професійних можливостей з нормативами – суспільно-значущими 

вимогами професії; 

формування своєї лінії поведінки, власного індивідуального стилю діяльності на основі 

самооцінки себе як професіонала.  

Тобто професійно-психологічну самосвідомість можна розглядати як механізм, який 

забезпечує саморегулювання особистістю своєї професійної діяльності на основі 

усвідомлення своїх прагнень і можливостей у цій діяльності. Крім того, професійно-

психологічна самосвідомість є показником ступеня оволодіння співробітником 

правоохоронних органів елементами техніки прийомів бойового хортингу, своєю професією, 

дає змогу визначити причини своїх успіхів і невдач, вносити потрібні корективи у свою 

діяльність, визначати перспективи професійного самовдосконалення [59–68]. Важливим 

компонентом самосвідомості особистості є самооцінка, сутність якої полягає в усвідомленні 

себе і певного ставлення до себе, тому об’єктивна самооцінка, що безпосередньо впливає на 

самовиховання, є основним показником сформованості самосвідомості.  

У філософському словнику зазначено, що самосвідомість – це «виділення людиною себе з 

об’єктивного світу, усвідомлення й оцінка свого ставлення до світу, себе як особистості, 

своїх вчинків, дій, думок і почуттів, бажань та інтересів». Самооцінка є показником власної 

активності з усвідомлення своїх дій та особистісних якостей, рівня психічного розвитку, 

рівня самовизначення.  

Справжнім джерелом і рушійною силою самосвідомості та її компонентів, у тому числі і 

самооцінки, є самостійність спортсмена бойового хортингу, який працює співробітником 

правоохоронних органів. Самосвідомість і самооцінка не бувають стихійними, їх виникнення 

ґрунтується на попередньому розвиткові особистості, спрямованому на пізнання і 

перетворення як себе, так і суспільства. Самооцінку розглядають не лише як компонент 

самосвідомості, його «ядро», але і як фундаментальну властивість особистості, що відіграє 

провідну роль у структурі її мотиваційної сфери, регуляції людиною своєї поведінки і 

діяльності, формуванні властивостей і якостей особистості: стійкості, критичності та 

самокритичності, впевненості в собі тощо. 

Самооцінка особистості в системі бойового хортингу формується поступово. У своєму 

розвиткові вона проходить кілька етапів, які пов’язані з усвідомленням віку і діяльності 

суб’єкта – носія самосвідомості [69–78]. Кожний етап передбачає пізнання себе та оцінку 

своїх сил і можливостей, критичне ставлення до себе і результатів своєї діяльності. 

Що стосується співробітника правоохоронних органів, які займаються бойовим 

хортингом, то сформованість сфери саморегуляції їх професійної компетентності сприяє 

розвиткові такого її підвиду або ключової компетентності, як психологічна компетентність, 

що передбачає: 

знання загальних характеристик особистості (спрямованість, характер, темперамент, 

здібності тощо); 

знання особливостей психологічних процесів (мислення, пам’ять, уява тощо); 

знання методів психологічного дослідження для вивчення особистості співрозмовника і 

діагностики його розвитку; 

уміння переносити психологічні знання у реальну професійну діяльність; 

володіння способами і прийомами психічної саморегуляції. 

Через фізичні та психологічні навантаження в системі бойового хортингу у співробітника 

правоохоронних органів формуються ключові компетентності професіонала. Важливе 

значення має й така ключова компетентність, як аутокомпетентність, тобто володіння 

уміннями і навичками управління вольовою та емоційною сферами, технологіями подолання 

професійної деструкції, сформованість рефлексії. Отже, якщо у співробітника 

правоохоронної справи (у тому числі й судового експерта) сформовано зазначені ключові 

компетентності, то можна говорити про сформованість його професійної компетентності, 

результатом якої є розвиток індивідуального стилю його діяльності, творчого потенціалу та 

культури. 
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Важливим чинником соціального розвитку особистості і невід’ємною складовою її 

психічної зрілості, крім професійної компетентності, є професіоналізм. Професіоналізм, який 

визначають як «оволодіння основами та глибинами якої-небудь професії», складається з 

таких компонентів: – професіоналізм знань; – професіоналізм спілкування; – професіоналізм 

самовдосконалення. 

Професіоналізм знань є підґрунтям формування професіоналізму в цілому, основою 

цілісної системи під назвою «професіоналізм правоохоронної діяльності». Особливістю його 

є те, що, наприклад, знання співробітником лише в галузі юриспруденції не є його основною 

перевагою [79–90]. Професіоналізм знань характеризується високим рівнем компетентності в 

галузі теоретичних, методологічних, методичних і технологічних знань. 

Бойовий хортинг сприяє вихованню у співробітника правоохоронних органів навичок 

компетентного спілкування. У структурі професіоналізму правоохоронної діяльності 

особливу роль відіграє професіоналізм спілкування, що передбачає взаємодію суб’єктів 

професійної (у тому числі експертної) діяльності з метою пізнання та обміну інформацією за 

допомогою різних засобів комунікацій у процесі сумісної роботи. 

З огляду на зазначені у теорії і методиці бойового хортингу складові професіоналізму, 

професіоналом можна вважати співробітника правоохоронного органу, який відповідає 

таким критеріям: 

особисто тяжіє до професії, мотивований до праці в ній, задоволений нею; 

освоює норми, еталони професії, досягає в ній майстерності; 

використовує способи й технології, необхідні для ефективної професійної діяльності; 

досягає бажаних сьогодні суспільством результатів у своїй професійній діяльності; 

прагне індивідуалізувати свою працю, а також усвідомлено розвиває свою 

індивідуальність засобами професії; 

досягає (вже сьогодні) потрібного рівня професійних якостей, знань і умінь; 

має й усвідомлює перспективу, зону свого найближчого професійного розвитку, робить 

все можливе для її реалізації; 

відкритий для постійного професійного навчання в правоохоронній діяльності, 

накопичення досвіду в бойовому хортингу, збагачує досвід професії за рахунок об’єднання 

всіх комплексних знань і особистого творчого внеску; 

соціально активний, порушує питання про потреби професії в процесі обговорень, шукає 

резерви вирішення проблем усередині професії; 

відданий професії, прагне підтримувати її престиж навіть у складних умовах. 

Під час психологічного вивчення професійної діяльності правоохоронців, які займаються 

бойовим хортингом, слід брати до уваги комплекс чинників, що не є ані сталим, ані 

статичним, модифікуючись під впливом адаптації, мотивації та індивідуального стилю 

діяльності, проте може бути об’єднаний у дві основні групи: 

кваліфікація – відповідність кваліфікаційній характеристиці професії; 

психограма – сукупність індивідуально-психологічних і соціально-психологічних 

характеристик, необхідних для якісного виконання професійних обов’язків. 

Кваліфікаційні та психографічні параметри становлять модель спеціаліста, яка містить 

сукупність рис, що забезпечують ефективне вирішення професійних завдань, і створює 

можливості для подальшого підвищення кваліфікації та особистісного самовдосконалення. 

Загалом, характеризуючи модель спеціаліста в теорії і методиці бойового хортингу, мають 

на увазі лише ті ознаки, які стосуються його особистості як фахівця певного напряму, тобто 

професійно значущі ознаки (властивості та якості). Що стосується співробітника 

правоохоронних органів, то це насамперед ті ознаки, які сприяють успішному вирішенню 

практичних завдань і створюють можливості для його саморозвитку з урахуванням потреб 

практики та перспектив розвитку правоохоронної діяльності [91–99]. Особливої уваги 

потребують вимоги, які висувають до співробітників правоохоронних органів для 

забезпечення ефективного провадження службової діяльності: здібності, вміння та 

особистісні якості. 
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Здібності: високий рівень розвитку образного, логічного та аналітичного мислення; 

розвинене просторове мислення; стійкість уваги, концентрації і переключення уваги 

(здатність упродовж тривалого часу займатися певним видом діяльності і швидко 

переключатися на інший); розвиток пам’яті (короткострокової, довгострокової); математичні 

здібності; гарний окомір. 

Вміння: здатність чітко, ясно, лаконічно висловлювати свої думки як в письмовій, так і в 

усній формі; здатність швидко аналізувати й обробляти інформацію, що надходить. 

Особистісні якості правоохоронця, який займається бойовим хортингом: вміння 

прогнозувати події, схильність до дослідницької діяльності, спостережливість, 

відповідальність, старанність, систематичність у праці, терплячість, критичність, уважність, 

обов’язковість, акуратність, чесність, принциповість, зосередженість, емоційно-вольова 

стійкість, незалежність, наполегливість, вимогливість до себе та інших. 

Не менш важливими є якості, що заважають ефективній роботі правоохоронця: 

розсіювання уваги, неспостережливість, неуважність, безвідповідальність, відсутність 

аналітичних здібностей, користливість, егоїстичність, швидка втомлюваність. З огляду на 

розпочатий етап реформування правоохоронних органів результати проведеного аналізу 

стануть у пригоді під час розробки концепції професійної підготовки співробітників з метою 

забезпечення цілеспрямованого формування у них професійної-психологічної 

компетентності. 

Психологічні особливості діяльності співробітників правоохоронних органів в 

екстремальних умовах із застосуванням навичок бойового хортингу 

Впродовж останніх років екстремальні ситуації дедалі частіше стають фактом нашого 

повсякденного життя. Під час громадських заворушень, стихійного лиха, катастрофи чи 

інших надзвичайних подій найчастіше розвиваються масові психогенні розлади, що вносять 

дезорганізацію в загальний хід виконання професійних обов‘язків співробітників 

правоохоронних органів. Такі розлади негативно відбиваються й на комунікативному 

компоненті діяльності поліцейського, що, як в будь-якій діяльності, здійснюється за 

допомогою мовлення. Проблеми особливостей розвитку мовлення традиційно вивчаються у 

психології та розглядаються в контексті загального розвитку особистості (Л. С. Виготський, 

А. В. Запорожець, Д. Б. Ельконін, С. Д. Максименко, О. Н. Леонтьєв, Л. І. Божович та ін.). 

Розлого представлені різні складові цього багатогранного процесу: диференціація функцій 

мовлення, їхній зв‘язок із провідною діяльністю, зміна ролі мовленнєвих висловлень щодо 

дії, становлення форм мовлення й ін. Мовлення – це одна з найскладніших форм вищих 

психічних функцій. Його характеризують багаторівнева структура, багатозначність, 

рухливість. Також воно пов‘язане з рештою психічних функцій. 

Дія основного операційного механізму мовлення відбувається за допомогою осмислення, 

утримання в пам‘яті випереджального відбиття. Цей механізм визначається як єдність двох 

ланок: механізму складання слів з елементів і складання фраз-повідомлень зі слів. 

Психологічні й мовні механізми є складним утворенням, в якому усі складові тісно 

взаємопов‘язані. Недивним є інтерес до емоційних станів, який уже півстоліття виявляють 

такі відомі психологи, лінгвісти, культурологи, як М. Г. Апресян, М. Я. Бліх, К. Е. Ізард, 

Р. С. Лазарус, О. Н. Леонтьєв, Є. А. Нушикян, Я. Рейковський, В. І. Шаховський, 

П. М. Якобсон і багато інших. 

Об‘єктом досліджень стає мовлення в стані емоційної напруженості, яка за низкою 

характеристик суттєво відрізняється від мовлення людей у звичайному стані. Ці відмінності 

прослідковуються в характері вибору слів, у специфіці граматичного оформлення 

висловлювання, в особливостях кінетичної поведінки мовця й у просодичній організації 

мовлення. 

Бойовий хортинг сприяє стабілізації емоційних станів співробітника правоохоронних 

органів, формує навички психологічного контролю над собою. 

У стані емоційної напруги у людей виникають утруднення у формуванні думок і виборі 

слів, що проявляється в збільшенні кількості пауз, хезитації пошукових слів, семантично не 
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релевантних повторень, заповнених пауз, пошукових жестів, що описують, супроводжують 

мовлення. Крім того, знижується словникове різноманіття мови, збільшується кількість слів-

паразитів, кліше; незавершених висловлювань, зростає кількість некоректованих помилок. У 

стані афекту змінюються і семантичні, і структурні характеристики діалогічного мовлення. 

Висока концентрація мовця на власних переживаннях призводить до неадекватного 

сприйняття мовлення співрозмовника, у результаті чого спілкування стає неповноцінним. 

Як правило, у ситуації високої емоційної напруженості людина практично повністю 

втрачає здатність логічно мислити й розумно діяти, вона лише вихлюпує свої емоції в 

афективних вигуках. У стані афекту, коли мовні реакції примітивізуються внаслідок 

гальмування впливу кори головного мозку, мовець майже завжди схильний спочатку 

виразити свій внутрішній стан у формі вигуків, і лише потім, якщо буде потреба, описати 

його. 

У стані афекту людина припускається таких помилок: вигуки та підсилювальні частки; 

негативні й неозначені займенники та прислівники; найвищий ступінь прикметників і 

прислівники-інтенсифікатори; сленг і ідіоматичні кліше; лексичні та граматичні синоніми; 

паралелізми; повтори; парцельовані конструкції; усічені (елиптичні) речення. Зазначені 

явища належать до загальних ознак емоційності мовлення, але тільки в афективному 

мовленні вони присутні в «концентрованому» вигляді: коли дві, три й більше ознак 

сполучаються в одній фразі, багаторазово підсилюючи її емотивне навантаження. 

Для афективного мовлення властиве комбіноване використання засобів інтенсифікації 

різних рівнів. Таким чином, афективне мовлення характеризує мимовільна плутаність, різкі 

зміни темпу говоріння, що проявляються у двох крайностях: перше – це або повільне 

«заїкувате» мовлення, мовець говорить із труднощами й не завжди успішно добирає слова; 

друге – надто швидке говоріння, що характеризується майже повною відсутністю пауз між 

значеннєвими групами. 

Контрастний темп доповнюється контрастною гучністю, яка може бути підвищеною або 

доходити до шепоту, а також контрастами тонального рівня й голосового діапазону. Висота 

тону мовця у стані афекту та його голосовий діапазон ніколи не характеризуються середніми 

показниками, мовець або говорить на високих нотах, максимально розширюючи свій 

діапазон, або опускається до низького тонального рівня й у цьому випадку використовує 

вузький діапазон голосу. 

У стані емоційної напруженості, мовець особливо зацікавлений у тому, щоб вплинути на 

поведінку слухача в бажаному для нього напрямі, він переважно надає своєму мовленню 

афективного забарвлення, знаючи із власного мовного досвіду, що «афективне мовлення − 

кращий спосіб переконання у своїй думці співрозмовника». 

1. Коливання частоти тону й інтенсивності мовного сигналу. 

2. Різкі перепади загального темпу мови. 

3. Зростання темпу артикуляції. 

4. Зміна тривалості латентного періоду реакції на репліку співрозмовника.  

5. Виникнення помилок в артикуляції звуків поряд з підкреслено посиленою вимовою, що 

часом переходять у скандування.  

Зміни в характеристиках мовлення у стані емоційної напруженості, обумовлені 

особливостями нейрофізіологічних механізмів емоційних станів. У стані емоційної 

напруженості під впливом імпульсів, переданих через ретикуляторну формацію й лімбічну 

кору до гіпоталамуса, останній дає майже максимальні розряди, які, у свою чергу, впливають 

на нову кору, викликаючи «функціональну декортикацію». Це явище виникає за рахунок 

надмірного генералізованого порушення кори, що у свою чергу порушує її диференціальну 

діяльність, необхідну для уваги й вищих психічних процесів, і суттєво впливає на процес 

мислення. 

Логічно припустити, що саме це надмірне генералізоване порушення кори головного 

мозку, і зокрема її лобових відділів, що беруть участь в усвідомленні стресових ситуацій, а 

також надмірне порушення області «гіпокампового кола», пов‘язаного з лобовою корою 
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функціонально, зумовлює особливості поведінки людини в стані емоційної напруженості та 

деякі специфічні особливості її мовлення. 

Таким чином, конструкції емоційної напруженості співробітника правоохоронних органів, 

який займається бойовим хортингом і виконує правоохоронні функції, стресу, афекту в 

сучасній мові мають цілу низку властивостей на всіх мовних рівнях і повинні зайняти 

особливе місце в підготовці співробітників правоохоронних органів. 

Психологічні чинники професійної комунікативної компетенції співробітників 

правоохоронних органів, які займаються бойовим хортингом  

Розвиток українського суспільства та вихід державного устрою України на рівень 

європейських країн потребує підвищення професіоналізму серед персоналу правоохоронних 

органів. Пріоритетним напрямом роботи органів внутрішніх справ є захист та допомога 

населенню. Успіх у реалізації цього завдання у великій мірі залежить від уміння 

правоохоронців належним чином спілкуватись з різними верствами населення, колегами, 

начальниками та представниками засобів масової інформації, тому на першому плані 

службової підготовки співробітників правоохоронних органів стоїть питання підвищення 

комунікативної компетенції правоохоронців.  

Формування комунікативної компетенції спортсмена, людини професії є актуальною 

проблемою психології бойового хортингу, теорії та методики виду спорту, вирішення якої 

має важливе значення як для кожної конкретної людини, так і для суспільства в цілому. 

Безпосередньо вивчення комунікативної компетентності особистості має наукове значення. 

Підґрунтям у вирішенні проблеми підготовки співробітників поліції до професійної 

комунікації є філософські та психологічні концепції спілкування. Перш ніж приступити до 

розгляду змісту професійної комунікативної компетентності співробітника правоохоронних 

органів необхідно, в першу чергу, визначити, що таке компетентність у професійній 

діяльності.  

Слід зазначити, що на сьогодні відсутнє одностайне визначення поняття компетентності в 

професійній діяльності співробітників правоохоронних органів. Огляд психологічної 

літератури й інших інформаційних джерел, присвячених цій проблемі, показує, що можна 

виділити кілька підходів до визначення поняття «компетентність у професійній діяльності». 

Так, наприклад, закордонними дослідниками таке поняття найчастіше розглядається як 

«поглиблене знання», «стан адекватного виконання завдання», «здатність до актуального 

виконання діяльності», «ефективність дій». 

Одним з найпоширеніших визначень розглянутого терміну у теорії і методиці бойового 

хортингу та вітчизняній психологічній літературі є наступне: «якість, властивість або стан 

фахівця, що забезпечує разом або окремо його фізичну, психічну й духовну відповідність 

необхідності, потребі, вимогам певної професії, спеціальності, стандартам кваліфікації, 

службової посади, яка обіймається або виконується». У представників різних наукових 

підходів зустрічаються всілякі трактування поняття «професійної компетентності». Деякі 

автори вважають, що професійна компетентність включає такі особистісні якості, як 

ініціативність, відповідальність, працьовитість, цілеспрямованість, упевненість у собі. 

Інші гадають, що необхідно включити до структури компетентності й мотиваційно-

ціннісну сферу, яка значною мірою визначає рівень оволодіння знаннями. Таким чином, 

перераховані складові комунікативної компетентності в професійній діяльності означають 

зрілість людини в професійній діяльності, професійнім спілкуванні, становленні особистості 

професіонала, його індивідуальності. У педагогічних працях фахівців Національної федерації 

бойового хортингу України зазначається, що ідея використання компетентнісного підходу 

ґрунтується на положенні, в якому теорія без її якісного діяльнісного втілення не гарантує 

ефективної професійної підготовки. 

Професійні знання – це професійно важлива інформація, що стала надбанням свідомості 

(у тому числі пам‘яті фахівця). Спираючись на знання, професіонал розбирається в житті, 

правовій сфері, обстановці, планує рішення завдань, що стоять перед ним, обмірковує шляхи 

виконання службових функцій, вивчає виникаючі проблеми, намічає цілі і задачі їх 
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вирішення, вибирає способи дій, контролює і оцінює свою поведінку. Чим глибше і 

ґрунтовніше він розуміє все це, тим вище його професіоналізм, тим успішніша його 

діяльність. 

Комунікативна діяльність правоохоронних органів – це складна, багатопланова 

діяльність щодо встановлення та розвитку контактів із представниками різних вікових, 

професійних, культурних, етнічних груп, а також з особами, психічний стан яких 

непередбачуваний (потерпілі, підозрювані, свідки), що відбувається за несприятливих умов 

та обставин, породжена виконанням службового обов'язку в боротьбі зі злочинністю, захисту 

від протиправних посягань на життя та здоров'я, прав та свобод громадян, державного 

устрою та громадського порядку; містить обмін інформацією, вироблення єдиної стратегії 

взаємодії, сприйняття та розуміння іншої людини. 

Психологічна компетентність за теорією і методикою бойового хортингу є одним із видів 

соціальної компетентності і набуває виняткового значення для здійснення професійної 

діяльності правоохоронця. Ця компетентність ґрунтується на особистісній спроможності 

застосовувати набуті знання, уміння і навички у особистісній, соціальній та професійній 

життєдіяльності. Також це особистісна здатність до адекватної самооцінки та 

самоусвідомлення себе через образ «Я», та ототожнення себе з результатами своєї діяльності. 

Особистість повинна добре розуміти себе, свої особливості характеру, «слабкі» та «сильні» 

властивості характеру й темпераменту, повинна приймати себе такою, якою вона є, а у разі 

необхідності корегувати свої недоліки. 

В теорії і методиці бойового хортингу виокремлюють такі складові комунікативної 

компетентності: 

орієнтованість у різноманітних ситуаціях спілкування, яка заснована на знаннях і 

життєвому досвіді індивіда; 

спроможність ефективно взаємодіяти з оточенням завдяки розумінню себе й інших при 

постійній видозміні психічних станів, міжособистісних відносин і умов соціального 

середовища; 

адекватна орієнтація людини в самій собі – власному психологічному потенціалі, 

потенціалі партнера, у ситуації; 

готовність і уміння будувати контакт з людьми; 

внутрішні засоби регуляції комунікативних дій; 

знання, уміння і навички конструктивного спілкування; 

внутрішні ресурси, необхідні для побудови ефективної комунікативної дії у визначеному 

колі ситуацій міжособистісної взаємодії. 

Таким чином, комунікативна компетентність постає як структурний феномен, що містить 

як складові цінності, мотиви, установки, соціально-психологічні стереотипи, знання, уміння, 

навички. 

Пріоритетним завданням для підвищення рівня комунікативної сторони спілкування 

правників правоохоронних органів, які займаються бойовим хортингом, є вироблення 

стійких навичок та вміння творчо мислити, швидко орієнтуватись у великій кількості 

професійної інформації, поповнювати свої знання, працювати над саморозвитком, 

реалізувати власні творчі можливості, читати фахову літературу та поповнювати свій 

словниковий запас, вдосконалювати набуті знання. Однією з найважливіших психологічних 

особливостей спілкування в органах внутрішніх справ є його професійна спрямованість, 

пов‘язана з необхідністю встановлення осіб, які вчинили злочини, свідків, потерпілих, тобто 

існує певна заданість параметрів та алгоритмів спілкування. 

З боку співробітників – це встановлення істини, а з боку злочинців – приховування 

обставин злочину, прагнення уникнути відповідальності, дати помилкову інформацію. 

Характерною особливістю спілкування співробітників в таких умовах є нормативність. 

Наприклад, спілкування слідчого з підслідним регламентоване нормами процесуального 

законодавства. Ще однією важливою ознакою комунікативної компетентності співробітника 
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правоохоронних органів, який займається бойовим хортингом, є комунікативна емоційність. 

На відміну від не комунікативної, така емоційність має свідомий характер. 

Комунікативна емоційність – це здатність комунікативної особистості свідомо керувати 

вербальним і невербальним проявом емоцій та пропускати їх через соціальні, ситуативні та 

інші фільтри у процесі спілкування і залежно від них «упаковувати» ті самі емоції в різні 

вербальні та невербальні форми або ж не «пускати» їх у процес спілкування. 

Отже, комунікативна особистість співробітника правоохоронних органів, який займається 

бойовим хортингом – це гнучка система, що розвивається під впливом різноманітних 

соціальних і психологічних чинників, серед яких: когнітивний, ціннісно-мотиваційний, 

комунікативний, рефлексивний, прагматичний і технологічний чинники, а також соціальний 

статус, позиція у службовій ієрархії та ситуативні чинники службового спілкування. Саме від 

ступеня володіння співробітниками правоохоронних органів навичками комунікативної 

компетентності залежить якісне здійснення ними безконфліктного ділового спілкування і, як 

наслідок – позитивні результати у вивченні бойового хортингу та професійній діяльності. 

Висновок. Проведена експериментальна робота показала, що формування професійно-

психологічних здібностей співробітників правоохоронних органів у процесі занять бойовим 

хортингом, організація фізичної підготовки курсантів на основі застосування спеціально 

орієнтованих на майбутню службово-бойову діяльність тренувальних методик бойового 

хортингу, вивчення спеціальних прийомів і дій залежить від якості і послідовності 

проведення ряду конкретних педагогічних заходів індивідуального та колективного 

характеру, об'єднаних в єдину науково обґрунтовану програму підготовки курсантів. 

Перспективи подальшого дослідження. Подальша робота над формуванням професійно-

психологічних здібностей співробітників правоохоронних органів у процесі занять бойовим 

хортингом, удосконаленням професійно-прикладної фізичної підготовки студентів і 

курсантів правоохоронних спеціальностей, вихованням фізичної культури та основ здоров’я 

студентів і курсантів, вдосконаленням знань і умінь щодо здоров’язбережувальних 

технологій бойового хортингу, формуванням цінностей здорового життя студентської і 

курсантської молоді засобами бойового хортингу у констатувальному, формувальному та 

контрольному експериментах буде конкретизована в результатах дослідження. 
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