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ПРОФЕСІЙНИХ ЯКОСТЕЙ КУРСАНТІВ І ПРАЦІВНИКІВ ПРАВООХОРОННИХ 

ОРГАНІВ ЗАСОБАМИ БОЙОВОГО ХОРТИНГУ 

Єрьоменко Едуард Анатолійович, 

професор кафедри спеціальних дисциплін  

та організації професійної підготовки, кандидат педагогічних наук,  

Заслужений працівник фізичної культури і спорту України,  

майстер спорту України міжнародного класу,  

Заслужений тренер України,  

Університет державної фіскальної служби України 
 

Педагогічний процес фізичної і психологічної підготовки є однією із складових 

частин професійної підготовки співробітників правоохоронних органів. Основною метою 

фізичного виховання та професійних якостей співробітників правоохоронних органів 

засобами бойового хортингу є формування психологічної та фізичної готовності до 

успішного виконання службово-оперативних завдань, грамотного застосування бойових 

прийомів бойового хортингу, фізичної сили і спеціальних засобів при припиненні злочинних 

дій, а також забезпечення їх високої працездатності в процесі службово-бойової діяльності 

[1; 3; 8; 11]. Для досягнення поставленої мети вирішуються такі завдання: 

підготовка співробітників до переслідування злочинців і тривалого пересування; 

підготовка до дій, які пов’язані з використанням бойових прийомів бойового 

хортингу, табельної зброї; 

оволодіння практичними навичками самозахисту, і безпеки в екстремальних умовах; 

формування професійно-психологічних якостей співробітника. 

Для успішних рішень цих завдань у різних силових підрозділах забезпечується 

наступне: 

підбір оптимальних форм і методів навчання; 

високий рівень практичної готовності інструкторів і викладачів; 

висока якість проведення занять. 

Розвиток фізичних якостей працівників правоохоронних органів – це зовнішній 

результат їхньої фізичної культури та розуміння основ здоров’я [4; 5; 7]. При підготовці 

співробітників правоохоронних органів у процесі їх трудової діяльності бойовий хортинг і 

фізична культура [5; 6] розглядаються як найважливіші засоби виховання, гармонійно 

поєднує в собі духовне багатство, моральну чистоту і фізичну досконалість. Тому вплив 

такої підготовки на становлення особистості працівника правоохоронних органів 

неоднозначний. Поза всяким сумнівом, головним засобом виховання фізичних якостей 

співробітників є засоби і методи бойового хортингу. В процесі занять бойовим хортингом 

загартовується воля, характер, вдосконалюється вміння управляти собою, швидко і 

правильно орієнтуватися в різноманітних складних ситуаціях, своєчасно приймати рішення, 

розумно ризикувати або утримуватися від ризику [7; 9; 10]. 

Підготувати добре розвинених у фізичному плані, координованих, а також що 

володіють високим ступенем психічної стійкості, рішучих і сміливих співробітників 

правоохоронних органів, які здатні успішно діяти в складній, швидкоплинній, насиченій 

небезпечними і критичними ситуаціями обстановці при затриманні та знешкодженні 

озброєних злочинців, – таким є головне завдання фізичної і психологічної підготовки [8]. 
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Таким чином, фізична і психологічна підготовка формує у співробітника 

правоохоронних органів настільки необхідну йому в службовій діяльності впевненість у собі, 

в своїх силах. Результативність різних видів професійної праці особливо залежить від 

спеціальної фізичної підготовки, яка формується попередньо шляхом систематичних занять 

бойовим хортингом, фізичними вправами, які адекватні в певному відношенні вимогам, що 

пред'являються до функціональних можливостям організму професійною діяльністю та її 

умовами [9; 11]. 

Професіоналізм співробітника правоохоронних органів складається зі спеціалізованої 

навченості та психологічної підготовленості. Він починає розвиватися у відомчих закладах 

освіти, де готуються майбутні фахівці правоохоронних органів, а в повній мірі формується в 

процесі реальної служби. В основі його лежить професійна позиція фахівця, що визначає 

цілеспрямованість дій, мотивацію на якісне виконання своїх службових обов’язків, 

прагнення до творчості. Зріла професійна позиція визначає ступінь самостійності в 

діяльності співробітника. 

Професійно важливі якості співробітника правоохоронних органів як представника 

правоохоронної системи базуються на основі, яку складають громадянсько важливі якості. 

До них відносяться такі якості, як громадянська зрілість, патріотизм, висока громадська 

активність, глибока повага до закону, соціальних цінностей правової держави, честі і гідності 

громадянина, висока моральна свідомість, твердість моральних переконань, почуття 

обов’язку. Саме ці якості є тією основою, тим базисом, на якому може сформуватися 

особистість справжнього професіонала [3]. 

Однією з особливостей професійної діяльності співробітника правоохоронних органів 

є необхідність організації спілкування з іншими людьми з метою збору інформації, розкриття 

злочину, запобігання протиправним діям, надання допомоги постраждалим. Для ефективного 

виконання завдання співробітнику необхідно визначити, в якому стані знаходиться людина, 

щоб правильно організувати з нею спілкування. Крім того, службова діяльність працівника 

правоохоронних органів пов’язана з фізичними та емоційними навантаженнями, що 

призводить до напруження компенсаторних механізмів організму самого співробітника. 

Таким чином, уміння саморегуляції психологічного стану і самоаналіз виступають як 

професійно важливі якості співробітників правоохоронних органів. 

До професійно важливих якостей співробітника правоохоронних органів відносять 

такі особистісні якості, інтереси і схильності як: чесність, принциповість, цілеспрямованість, 

спостережливість, відповідальність, дисциплінованість, сміливість, рішучість, 

наполегливість, витриманість, винахідливість; а також комплекс здібностей: високий рівень 

розподілу і переключення уваги (здатність переключати і приділяти увагу декільком 

об’єктам одночасно); здатність аналізувати, зіставляти різні факти; хороша зорова пам’ять; 

хороші організаторські здібності; здатність діяти чітко в умовах екстремальних (аварійних) 

ситуацій; комунікативні здібності (уміння налагоджувати контакти з людьми); фізична 

витривалість і здатність до самоконтролю [1; 2]. 

У професійній характеристиці співробітників правоохоронних органів важливими є 

спонукальні індивідуальні та виконавські якості особистості. Перші (спонукальні) впливають 

на професійне самовизначення, а виконавські якості пов’язані з використанням 

співробітниками своїх пізнавальних можливостей і здатності керувати власною поведінкою 

та суб’єктивним станом при виконанні службових обов’язків [1]. Виходячи з цього, можна 
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дійти висновку про те, що в практичній діяльності потрібно розвивати особисті пізнавальні 

можливості. 

Перш за все, це стосується якостей сприйняття, уваги і пам’яті. Представники 

підрозділів правоохоронних органів повинні впевнено орієнтуватися на місці пригоди, 

бойової ситуації виявляти й оцінювати деталі події, помічати зміни в поведінці і настрої осіб, 

з якими здійснюються професійні контакти, своєчасно виявляти і реагувати на небезпека, що 

виникає. Все це безпосередньо пов’язано з спостережливістю, яка при професійній 

розвиненості володіє особливими характеристиками сприйняття – цілісним предметним 

відображенням навколишнього в свідомості співробітника. Таке сприйняття 

характеризується, перш за все, усвідомленістю його вдосконалення під впливом досвіду і 

знань співробітників правоохоронних органів, залежністю від інтересів, мотивів і 

вирішуваних завдань [6; 8; 11; 12; 13]. 

Крім того, працівники правоохоронних органів можуть відрізнятися за властивостями 

уваги (обсягом, інтенсивності, розподілу, переключення, концентрації, стійкості, уважності). 

Професійна уважність розглядається як розвинена довільна увага, навмисно і вміло керована. 

Її необхідно цілеспрямовано і наполегливо розвивати у кожного співробітника. 

Особливе значення в діяльності працівників правоохоронних органів грає рухова і 

образна пам’ять. Пам’ять на рух – це запам’ятовування і відтворення людиною рухів. Для 

працівників правоохоронних органів даний вид пам’яті важливий при вивченні і 

застосуванні прийомів бойового хортингу, затримання підозрюваних у скоєнні злочинів [10]. 

Образна пам’ять, або пам’ять на уявлення, допомагає запам’ятати орієнтування, зберегти і 

відтворити обличчя, обстановку на місці події тощо. 

Професійно розвинена пам’ять виступає як професійно важлива якість, що 

характеризується особливостями запам’ятовування, збереження і подальшого відтворення 

всього раніше сприйнятого, зробленого, пережитого співробітником і всього того, що має 

відношення до професійної діяльності. Професійну пам’ять необхідно постійно тренувати [9; 

11]. 

Найважливішою передумовою професіоналізму працівника правоохоронних органів є 

розвинене мислення і уява [11]. Зміст мислення працівника становить процес детального 

моделювання ситуації, що виникла. Для того, щоб будувати і використовувати подібні 

моделі, необхідна розвинена професійна уява і різні розумові здібності. 

Уява формується одночасно з розвитком навичок узагальненого, опосередкованого 

відображення співробітником явищ і подій, значущих для вирішення службових завдань. 

Мислення пов’язане з міркуваннями, точними оцінками і висновками, вибором оптимальних 

рішень, у винахідливості і використанні можливостей, що містяться в ситуації, яка склалася 

[4; 5; 7; 8]. 

Тут затребувані не тільки навички створення логічних, психологічно достовірних 

картин події, а й уміння знаходити способи поповнення відомостей про невідомі або 

непідтверджені ланки в ланцюзі подій. Дуже важливі вміння рефлексивного мислення, яке 

являє собою переробку і використання міркувань осіб, з якими безпосередньо або 

опосередковано контактує працівник правоохоронних органів. Разом з тим, аналіз подій і 

деталей подій, крім творчих моментів, пов’язаних з пошуком вихідної точки для аналізу, 

знаходженням неочевидних закономірностей і висновків, може здійснюватися і за 

допомогою стандартних підстав для висновків. 
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Таким чином, службові завдання представників підрозділів правоохоронних органів 

істотно відрізняються від діяльності співробітників звичайних професій, адже 

першочерговим у професійній підготовці співробітників правоохоронних органів є 

забезпечення специфічної фізичної і психологічної готовності до ефективного виконання 

своїх службових обов’язків. 
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