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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПОЛИЦЕЙСКИХ 

Исследование посвящено вопросам реализации академической мобильности. Раскрыты 

понятия, правовые основы, виды академической мобильности. 
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The research is devoted to the implementation of academic mobility. The concepts, legal 
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ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА ПОЛІЦЕЙСЬКОГО ВІДПОВІДНО ВИКЛИКАМ 

СУЧАСНОСТІ 

Досліджуються питання професійної освіти поліцейських в Україні. Визначаються 

проблеми становлення та розвитку законодавства щодо професійної освіти 

поліцейських. Визначаються шляхи вдосконалення законодавства щодо професійної 

освіти поліцейських в Україні. 

Ключові слова: професійна освіта поліцейських, підбір кадрів поліцейських. 

 

Актуальність обраної теми тез обумовлена переоцінкою цінностей українським 

суспільством у різних сферах суспільного життя та факторами, які створює нестабільна 

ситуація у соціально-економічних відносинах поліцейського. Таким чином у професії 

«поліцейський» ми і повинні знаходити позитивне відображення цих процесів, а саме в їх 

практичній діяльності.  

Мало хто заперечуватиме сьогодні, що традиційні підходи до підготовки 

працівників правоохоронних органів не в повній мірі забезпечують необхідну якість і 

професійну компетентність кваліфікованих кадрів поліції. А тому правильним є висновок 

щодо наявності об‘єктивно існуючого протиріччя між зростаючими вимогами сучасного 

суспільства до діяльності поліції та традиційною системою підготовки поліцейських. 

http://zakon3.rada.gov.ua/
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Найяскравішими представниками сформованих наукових шкіл ВНЗ МВС України є 

академіки, доктори юридичних наук, професори, науковці зі світовим визнанням, зокрема: 

Копєйчиков В. В., Михайленко П. П., Закалюк А. П., Римаренко Ю. І., Козаченко І. П., 

Бахін В. П., Костицький М. В., Салтевський М. В. та інші. 

Наразі, викликає стурбованість необґрунтована популістська надмірна увага та 

намагання до перенесення на українські терени практик західних систем навчання і 

виховання, які, як правило, не враховують наших особливостей, освітніх традицій та й 

самих результатів цих практик у тих країнах, де вони вже стали частиною освітнього 

ландшафту. 

Ми підтримуємо вивчення зарубіжної практики та селекцію і подальшу адаптацію 

їх вдалих методів навчання відносно вітчизняних реалій. Так, з відповідної літератури ми 

можемо зробити висновок, що в європейських країнах намітились загальні тенденції 

розвитку в системах професійної освіти кадрів поліції, що забезпечують приведення 

освіти і підготовки кадрів поліції у відповідність до вимог часу і змін в поліцейській 

діяльності. [1] 

Зокрема, зазначається,  що освіта зазвичай забезпечує більшу теоретичну 

підготовку, а її концептуальні межі покликані стимулювати аналітичні здібності та 

критичне мислення. Це і стало аргументацією при розмежуванні понять «професійна 

підготовка» і «освіта», оскільки вони припускають різні стилі навчання та взаємодіють з 

різними рівнями засвоєння навчального матеріалу. Так у процесі професійної підготовки 

працівник поліції лише відтворює раніше сприйняту інформацію про методи діяльності та 

застосовує її для виконання типових дій (репродуктивний рівень). У процесі ж 

професійної освіти працівник поліції не лише відтворює раніше сприйняту інформацію і 

застосовує її в діяльності, а й творчо адаптує її для використання в нестандартних умовах 

(продуктивний рівень). [2] 

Важливим є те, що формування компетенції на основі традиційної прикладної 

підготовки або сліпе копіювання західних педагогічних технологій не сприяють 

удосконаленню системи професійної підготовки кадрів у цілому та не дозволяють 

використати ту ситуацію, яка склалась у нашій країні.  

Зараз ми можемо спостерігати активну діяльність громадських добровільних 

об‘єднань, спрямованих на підтримку і допомогу поліції.  

Відтак, майбутній поліцейський мусить розбиратися в тонкощах громадського 

життя, вміти вступати в позитивні безконфліктні контакти з громадськістю, виявляти 

витримку і тактовність; відкритість, гласність, постійна апеляція до громадської думки 

при вирішенні складних ситуацій, що виникають у правоохоронній практиці, 

забезпечують поліції довіру і підтримку населення. [4] 

Підготовка майбутніх українських правоохоронців мусить бути спрямована на те, 

щоб застерегти їх від психології професійної обмеженості, сформувати переконання про 

те, що якою б розгалуженою і матеріально забезпеченою та наділеною необхідною 

правовою підтримкою не була правоохоронна система, без співпраці з громадськістю, 

передусім, населенням вона не зможе в повній мірі розв‘язувати покладені на них 

завдання. 

Так прикладом може слугувати світовий досвід з цього питання, під час навчання 

кадрів, службової підготовки в поліції США, ФРН, Франції, Італії вивчається спеціальний 

курс «Робота з населенням». Для поліцейських систем зарубіжних країн у досить великій 
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кількості готуються працівники відділів психологічної, соціальної роботи, зв‘язків з 

населенням, громадськими організаціями, засобами масової інформації. [3] 

 Згідно українського законодавства  наша поліція також бере активну участь в усіх 

заходах, що проводяться серед населення, в організації спортивних змагань, свят, працює 

в школах і дошкільних закладах, виконує патронажну роботу, звітує перед населенням і 

цим реалізує ідею зближення з ним. [4] 

Стратегічним кроком у підготовці кадрів для поліції також буде курс по підготовці 

ретельної і всебічної взаємодії національних служб як через Інтерпол так і безпосередньо 

між собою. Це можна здійснити при міжнародних контактах, на конференціях, 

симпозіумах, семінарах, при обміні досвідом та делегаціями питанням підготовки 

поліцейських кадрів неодмінно це приведе до значних результатів. [5] 

Підводячи підсумок, потрібно зазначити, що об‘єктивним є співіснування 

поліцейської підготовки та поліцейської освіти. В цьому аспекті високий професіоналізм 

поліції може  досягатися не лише завдяки глибокій професійній підготовці у фахових 

поліцейських закладах освіти. Звертаючись до міжнародного досвіду в США, 

Великобританії, Франції, в інших країнах поліцейський змушений протягом всієї служби 

навчатись, від цього залежить його просування по службі, присвоєння офіцерського чину, 

оплата праці, пільги тощо. Для цього підготовка в навчальних закладах повинна закласти 

не лише знання і уміння, а й здатність до саморозвитку, адаптації до нових соціальних, 

інформаційних, технічних та технологічних вимог, кваліфікованого здобуття нових знань 

шляхом самоосвіти – тобто мусить ґрунтуватись на засадах випереджальної освіти. [5] 
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ФЕДЯНОВИЧ А. В. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПОЛИЦЕЙСКОГО 

В СООТВЕТСТВИИ ВЫЗОВАМ СОВРЕМЕННОСТИ 

Исследуются вопросы профессионального образования полицейских в Украине. 

Определяются проблемы становления и развития законодательства относительно 
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профессионального образования полицейских. Определяются пути совершенствования 

законодательства относительно профессионального образования полицейских в Украине. 

Ключевые слова: профессиональное образование полицейских, подбор кадров 

полицейских. 

FEDYANOVICH A.V.PROFESSIONAL EDUCATION OF THE POLICE IN 

ACCORDANCE TO THE CHALLENGES OF MODERNITY 

Examines the issues of professional education of police officers in Ukraine. Defines the problems 

of formation and development of legislation on professional police education. Defined ways of 

improving the legislation regarding professional education of police officers in Ukraine. 
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ЩОДО ПРОБЛЕМ НАВЧАЛЬНО – МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ПІДГОТОВКИ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ 

У публікації розглянуто деякі проблеми навчально – методичного забезпечення підготовки 

вітчизняних поліцейських. Акцентовано увагу на необхідності наукового підходу і 

практичної обґрунтованості розробок сучасних навчальних методик, впровадженні нових 

форм і методів навчання з метою підвищення ефективності діяльності поліцейських із 

протидії злочинності.  

Ключові слова: навчально – методичне забезпечення, наукове забезпечення, форми, 

методи навчання, поліцейський, протидія злочинності.  

 

Криза сучасного українського суспільства торкається різних сторін соціального 

життя, але всі спроби проведення прогресивних реформ не досягають мети через 

загрозливий рівень злочинності, яка вражає весь державний організм, унеможливлює його 

здоровий функціональний розвиток, створює реальну загрозу національній безпеці.  

Протидія злочинності на державному рівні є першочерговою задачею, яка не може 

бути успішно вирішена одноразовими, короткочасними компанійськими актами. Як 

свідчить історична практика, ця діяльність повинна носити системний, 

широкомасштабний багаторівневий характер, опиратися на глибоке вивчення соціальних 

законів розвитку суспільства. І , безумовно, саме наукове осмислення цих глибинних 

процесів, їх різностороннє дослідження має слугувати міцною основою подолання кризи 

функціонування існуючої системи протидії злочинності.  

У нещодавно проголошеній Президентом України П. Порошенком Стратегії сталого 

розвитку «Україна – 2020», а також у Законі України «Про наукову і науково-технічну 

діяльність» розвиткові вітчизняного наукового потенціалу відведено чільне місце. Наука 

має стати одним із основних елементів вирішення масштабних завдань модернізації 

http://orcid.org/0000-0002-0162-7011

