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фікою функціонального призначення поліції. Такий стан справ 
суттєво обмежує можливості сторін у визначенні умов організації 
праці та здійснюваних трудових обов`язків, хоча не порушує осно-
вного принципу права на працю – свободи вибору праці. Адже ко-
нтракт укладається на добровільній основі. 
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Ініціативність поліцейських, їх здатність долучатися до вдо-
сконалення суспільного життя і до взаємодії з громадськістю, а 
також професійно виконувати покладені на них посадові 
обов’язки – це необхідні вимоги, що нині ставляться перед Націо-
нальною поліцією України. Для того щоб підготувати поліцейсь-
кого, який буде відповідати цим вимогам, важливим є впрова-
дження у підготовку кадрів для Національної поліції України ме-
тоду проектів як нової освітньої технології. 

Термін «проект» походить від латинського projectus – «кину-
тий вперед». Розробником методу проектів як освітньої технології 
став американський учений Дж. Дьюї на початку XX століття, який у 
своїх працях висунув думку про побудову навчального процесу на 
активній основі шляхом ініціативної діяльності учня (вихованця, 
студента, курсанта) відповідно до його особистого інтересу1.  

В українську освіту метод проектів як освітня технологія 
впровадився після набуття Україною незалежності завдяки актив-
ній діяльності міжнародних організацій. 

Проектна діяльність передбачає включення студентів у ці-
леспрямовану, практичну самостійну діяльність щодо вирішення 
проблем, формування дослідницьких умінь (планування проект-
ної діяльності, збір, обробка, аналіз, узагальнення інформації, про-

                                                 
1 Дьюи Дж. Психология и педагогика мышления / Дж. Дьюи. М. : 

Лабиринт, 1999. 190 с. 
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ведення експериментів тощо) з обов’язковим практичним резуль-
татом1. 

Переводячи дане питання у сферу підготовки кадрів для 
Національної поліції України варто зазначити, що метод проектів 
як освітня технологія у сфері підготовки кадрів для Національної 
поліції України – це організуюча діяльність керівництва ЗВО сис-
теми МВС України, спрямована на залучення курсантів (слухачів) 
до розроблення та реалізації власних проектів. 

Відповідно проектна діяльність – це ініціативна командна 
діяльність курсантів (слухачів) ЗВО системи МВС України, що 
спрямована на вирішення проблем, пов’язаних із правоохоронною 
діяльністю та іншими суміжними із нею сферами, яка відбувається 
шляхом збору, обробки, аналізу та узагальнення набутої в процесі 
навчання та повсякденної діяльності інформації з різних галузей 
знань, знаходження на основі цього проблеми, яка потребує вирі-
шення, її причин, вироблення ефективного механізму вирішення 
цієї проблеми, який в подальшому має бути реалізований на прак-
тиці й втілений у проекті. 

  Проектна діяльність курсантів (слухачів) ЗВО системи МВС 
України має здійснюватися в ЗВО в рамках реалізації методу прое-
ктів як освітньої технології під керівництвом науково-
педагогічного складу та за межами навчального закладу в рамках 
участі курсантів (слухачів) у заходах регіонального, всеукраїнсь-
кого та міжнародного рівнів, спрямованих на допомогу студентам 
у створенні та реалізації їх проектів. 

  Варто зазначити, що сфери, в яких курсанти (слухачі) ЗВО 
системи МВС України можуть створювати та реалізовувати свої 
проекти, мають охоплювати не тільки правоохоронну сферу, але й 
сфери культури, спорту, дозвілля молоді в частині взаємодії полі-
ції з громадськістю у цих сферах, що буде підвищувати рівень до-
віри населення до поліції в цілому.  

  Доцільно розділити проектну діяльність курсантів (слуха-
чів) ЗВО системи МВС України на два види: обов’язкова та факуль-
тативна проектна діяльність. Обов’язкову пропонується здійсню-
вати в навчальному процесі в межах вивчення окремих навчаль-
них дисциплін. Факультативна проектна діяльність є вільною для 
курсантів (слухачів) і реалізується шляхом їх участі у конкурсах та 
проектах, у тому числі спільно зі студентами ЗВО та представни-
ками громадськості. 

                                                 
1 Веретенко Т. Г. Управління навчально-освітньою діяльністю засо-

бами проектів /Т. Г. Веретенко, С. М. Соболєва // Вісник НТУУУ «КПІ». Філо-
софія. Психологія. Педагогіка. 2007. №2. С. 100. 
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  Так, пропонуємо включити творче завдання зі створення 
проектів до методичних рекомендацій з юридичних дисциплін у 
ЗВО системи МВС України, починаючи з теорії та історії держави і 
права та закінчуючи галузевими та спеціальними дисциплінами. 
Для додаткової підготовки науково-викладацького складу, задія-
ного в подальшому як наукові керівники проектів, доцільно про-
водити додаткові заняття в зазначеному напрямку з експертами у 
сфері підготовки та реалізації проектів. Дуже ефективним є вико-
ристання невеликих методичних рекомендацій чи інструкцій, де 
вказується необхідна і допоміжна література для самоосвіти, ви-
моги до якості проекту, форми і методи кількісної оцінки резуль-
татів, алгоритми проектування1. 

  Можна запропонувати наступні особливості здійснення про-
ектної діяльності курсантів (слухачів) ЗВО системи МВС України: 

1) наявність причинно-наслідкового зв’язку між впрова-
дженням освітньої технології методу проектів та проектною дія-
льністю курсантів (слухачів); 

2) наявність причинно-наслідкового зв’язку між проектною 
діяльністю курсантів (слухачів) і формуванням у них необхідних 
знань, вмінь та навичок, необхідних їм у подальшій професійній дія-
льності, взаємодії з громадськістю та створенні спільних проектів; 

3) організуюча роль керівництва ЗВО та науково-
педагогічного складу в здійсненні проектної діяльності; 

4) соціальна значущість проектів курсантів (слухачів) і мо-
жливість їх реалізації; 

5) командний характер здійснення проектної діяльності, 
який передбачає колективне створення і реалізацію проектів; 

6) ініціативний характер, який передбачає можливість ві-
льного вибору командою теми проекту та подальшу спільну робо-
ту над ним на основі ініціативи членів команди. 

  Цілями проектної діяльності курсантів (слухачів) ЗВО си-
стеми МВС України мають бути: 

1) виховати у курсантів (слухачів) націленість на результат 
та вміння працювати в команді, об’єднаній навколо спільного ви-
рішення певної проблеми; 

2) сформувати механізм критичного мислення, вміння шу-
кати шляхи вирішення проблеми; 

3) сприяти застосуванню теоретичних знань у практичній 
площині; 

                                                 
1 Соболєва С. М. Проектні технології та їх роль  у процесі практич-

но-професійної підготовки студентів економічних спеціальностей / С. М. 
Соболєва // Наукові записки кафедри педагогіки. 2012. Випуск XXVIII. C. 
210-216. 
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4) сформувати особисту зацікавленість курсанта (слухача) 
в отриманих теоретичних та практичних знаннях та навичках; 

5) виховати курсантів (слухачів) у дусі служіння інтересам 
суспільства і держави; 

6) сформувати у курсантів (слухачів) знання, вміння та 
навички, які допоможуть їм при виконанні професійних обов’язків 
(критичне мислення – при проведенні слідчих розшукових дій то-
що), взаємодії з громадськістю (при проведенні керівниками те-
риторіальних органів поліції відкритих зустрічей з представника-
ми органів місцевого самоврядування), підготовці спільних з гро-
мадськістю проектів (між патрульною поліцією та адміністрація-
ми шкіл щодо запобігання порушенням правил дорожнього руху 
тощо). 

  Доцільно також виділити принципи, яким мають відпові-
дати проекти курсантів (слухачів) ЗВО системи МВС України. Ці 
принципи можна виділити, аналізуючи Закон України «Про Націо-
нальну поліцію», а саме розділ 2 зазначеного Закону1. Так, у прое-
ктній діяльності курсантів (слухачів) ЗВО системи МВС України 
мають втілюватися принципи верховенства права, дотримання 
прав і свобод людини, законності, відкритості і прозорості, полі-
тичної нейтральності, взаємодії з населенням на засадах партнер-
ства. Принцип безперервності не застосовується з огляду на без-
перервність такої діяльності. 

Принцип верховенства права має реалізовуватися у проек-
тах шляхом втілення в них конституційного положення про те, що 
людина, її права та свободи є найвищими цінностями і мають ви-
значати зміст проекту. 

Принцип дотримання прав і свобод людини має простежу-
ватися у проектах курсантів (слухачів) ЗВО системи МВС України 
шляхом втілення в них положення про те, що проекти не мають 
обмежувати права і свободи людини, охоплювати заходи, що міс-
тять обмеження за ознаками раси, кольору шкіри тощо і прини-
жують людську честь і гідність.  

Принцип законності проектів означає їх відповідність Кон-
ституції, законам України і підзаконним актам. 

Під принципом відкритості і прозорості проектів розумієть-
ся висвітлення інформації про них у засобах масової інформації, 
поширення відомостей про них серед громадян в інший спосіб, не 
заборонений законом. 

                                                 
1 Закон України «Про Національну поліцію» [Електронний ресурс] – 

Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19. 
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Принцип політичної нейтральності унеможливлює парт-
нерство курсантів (слухачів) ЗВО системи МВС України з політич-
ними партіями у ході реалізації проектів чи сприяння їх діяльності 
у будь-який спосіб. 

Принцип взаємодії з населенням на засадах партнерства поля-
гає в тісній співпраці з громадськістю під час розроблення та пода-
льшої реалізації проектів, залучення громадськості до участі в них. 

Зазначені принципи мають бути покладені в основу напря-
мків проектної діяльності курсантів (слухачів) ЗВО системи МВС 
України, до яких можна віднести: 

1) проекти, націлені на перетворення в системі Національ-
ної поліції (проекти, які обов’язково мають узгоджуватися з керів-
ництвом Національної поліції та МВС України, бути доцільними, з 
точки зору політики держави); 

2) проекти, націлені на реалізацію певних напрямків підго-
товки у ЗВО системи МВС України (проекти, які курсанти (слухачі) 
мають створювати у ході навчання у ЗВО в межах вивчення окре-
мих навчальних дисциплін); 

3) проекти, спрямовані на виконання завдань, що стоять 
перед Національною поліцією (проекти у правоохоронній сфері та 
у суміжних і пов’язаних із нею сферах); 

4) проекти, спрямовані на вирішення актуальних проблем 
суспільства чи держави (проекти, які спрямовані на цілий ком-
плекс проблем різних сфер діяльності).  

Таким чином, проаналізований метод навчання підвищує 
мотивацію курсанта (слухача) до освоєння теоретичного матеріа-
лу, розвиває дослідницькі вміння та навички і готує його до вико-
нання в подальшому професійних обов’язків. Проектна діяльність 
курсантів (слухачів) ЗВО системи МВС України є перспективним 
напрямком досліджень у сфері організації підготовки кадрів для 
Національної поліції і потребує подальших наукових розробок. 
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