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ПОЛИЦЕЙСКОГО КАК ЗАДАЧА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ 

Формирование антикоррупционной культуры личности как задача профессионального 

воспитания является важнейшей частью подготовки современного полицейского, 

поскольку актуализирует у курсантов потребность учет не только личностных, но и 

общественных, государственных интересов и обеспечивает высокий общекультурный 

уровень развития личности. 
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KLYMENKO I. V. ANTI-CORRUPTION CULTURE OF THE INDIVIDUAL POLICE 

OFFICER AS THE TASK OF PROFESSIONAL EDUCATION 

The formation of anti-corruption education as the task of professional education is the most 

important part of the training of the modern police, since it actualizes the students need the 

account not only personal, but also public and state interests and provides a high level of 

General cultural development of personality. 
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ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФАХІВЦЯМИ ВИКЛАДАННЯ ТАКТИЧНОЇ 

ПІДГОТОВКИ У ВІДПОВІДНОСТІ ДО ДЕРЖАВНОГО СТАНДАРТУ 

У статті поставлено проблемні питання забезпечення фахівцями викладання тактичної 

підготовки у відповідності до державного стандарту. Встановлено та проаналізовано 

особливості державного стандарту професійно технічної освіти професії 

«поліцейський».    

Ключові слова: забезпечення, тактична підготовка, державний стандарт. 

 

Однією із особливостей державного стандарту професійно технічної освіти 

професії «поліцейський» є те, що тактична підготовка має на 90% практичну 

спрямованість (тобто реалізується через практичні заняття).   

Типова програма з тактичної підготовки складена з урахуванням забезпечення 

тісного зв‘язку між теорією та практикою у навчанні, необхідністю прискорення адаптації 

випускників до службової діяльності, оптимізації міжпредметних зв’язків, підвищення 

ефективності підготовки до професійної діяльності. Включає в себе розділи: самозахист, 
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основи патрулювання, зупинка транспортного засобу та моделювання ситуацій службової 

діяльності.  

Такий підхід вимагає проведення занять фахівцями, які мають досвід викладання 

або пройшли відповідну підготовку  за всіма вказаними розділами.   

З метою підготовки фахівців для забезпечення викладання тактичної підготовки у 

відповідності до державного стандарту професійно технічної освіти професії 

«поліцейський», були проведені навчальні збори інструкторів з тактичної підготовки 

(табл. 1).  

Таблиця 1. 

 Навчально-тематичний план зборів 

№ 

з/п 
Назва теми 

Всього  

годин 
Лекції  Практичні  Екзамен 

1 Самозахист 54 2   52  

2 Основи патрулювання 34 10  24  

3 Зупинка транспортного засобу 16 4  12  

4. Моделювання ситуацій  12  12  

5.  Підсумкове тестування 4   4 

 

До проходження зборів залучалися викладачі навчальних центрів та інспектори 

тренінгових центрів за напрямками тактичної та фізичної підготовки (табл. 2). 

 

Таблиця 2.  

Склад фахівців за спеціалізацією 

Спеціалізація Кількість % 

Тактична підготовка 53 59,6 

Фізична підготовка 36 40,4 

Загалом 89 100 

 

На підсумковому екзамені, фахівці оцінювалися на предмет засвоєння навчальної 

програми відповідно до державного стандарту професійно технічної освіти професії 

«поліцейський», та методики викладання. За результатами іспитів, успішно курс пройшли 

59% (66 фахівців з 89). 

Під час першої спроби складання екзамену, труднощі виникли у фахівців за всіма 

темами (табл. 3). 

  Таблиця 3. 

Успішність складання екзамену за темами фахівцями різних спеціалізацій 

Назва теми 

Фахівці з тактики 

(n=53) 

Фахівці з 

фізичної 

підготовки 

(n=36) 

Загалом 

(n=89) 

кількість % кількість % кількість % 

Самозахист 27 51 11 31 38 42,7 

Основи патрулювання 20 38 20 56 40 44,9 

Зупинка трансп. засобу 7 13 6 17 13 14,6 

Моделювання ситуацій 4 8 7 19 11 12,4 

Лекції  17 32 16 44 33 37,1 
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Найбільш проблематичними у засвоєнні темами для фахівців з тактичної 

підготовки були: самозахист (51%), основи патрулювання (38%), лекційний матеріал 

(32%). Фахівці з фізичної підготовки показали найгірші результати із основ патрулювання 

(56%), засвоєння лекційного матеріалу (44%), та самозахисту (31%). 

Отриманні данні стосовно фахівців з тактичної підготовки пояснюються 

відсутністю досвіду викладання окремих розділів, наявністю старих стереотипів у 

теоретичному викладанні тактичної підготовки.  

Що стосується результатів засвоєння самозахисту фахівцями з фізичної підготовки, 

слід виділити проблему засвоєння та викладання розділу в контексті тактичної підготовки 

в цілому (з урахуванням можливості застосування інших засобів поліцейського примусу, 

правомірності дій та вирішенні ситуаційних завдань). Відсутність досвіду викладання 

окремих розділів, також негативно сказалися на успішності складання екзамену 

фахівцями з фізичної підготовки. 

У підсумку, навчальні збори не пройшли 15 фахівців з тактичної та 8 з фізичної 

підготовки. 

  Після проходження курсу, респонденти визначили труднощі з якими вони 

стикнулися під час вивчення окремих розділів (табл. 4).  

 

Таблиця 4. 

Складність в засвоєнні матеріалів курсу за темами  

Назва теми 

Фахівці з 

тактики 

(n=53) 

Фахівці з 

фізичної 

підготовки 

(n=36) 

Загалом 

(n=89) 

Кількість % Кількість % Кількість % 

Самозахист 1 2 0 0,0 1 1,1 

Основи патрулювання 3 6 4 11 7 7,9 

Зупинка трансп. засобу 1 2 0 0,0 1 1,1 

Моделювання ситуацій 1 2 0 0,0 1 1,1 

Лекції  2 4 2 5,6 4 4,4 

 

 Як видно з наведених даних, найбільша складність у засвоєнні курсу на рівні 7,9% 

викликала тема «Основи патрулювання», на другому місці – лекційний матеріал (4,4%). 

Враховуючи низький відсоток показників решти – складність в засвоєнні пов‘язана 

здебільшого з особистими особливостями. 

 Наступним показником, який впливав на успішність засвоєння курсу, став недолік 

часу на вивчення.  Під час опитування, 96% фахівців відзначили, що для більш якісного 

засвоєння курсу необхідно збільшити термін навчання (відмітили недолік часу для 

засвоєння матеріалу з тієї чи іншої тематики).  При цьому найбільша кількість побажань зі 

збільшення терміну була отримана з боку фахівців з тактичної підготовки (табл.5). 

Загалом, визначення цього недоліку пов‘язано зі складністю адаптації минулого досвіду 

до нової форми викладання дисципліни.  
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  Таблиця 5. 

Недолік часу на засвоєння матеріалів курсу за темами 

Назва теми 

Фахівці з тактики 

(n=53) 

Фахівці з 

фізичної підготовки 

(n=36) 

Загалом 

(n=89) 

Кількість % Кількість % Кількість % 

Самозахист 32 60 18 50 50 56 

Основи патрулювання 33 62 20 56 53 60 

Зупинка трансп. Засобу 26 49 16 44 42 47 

Моделювання ситуацій 27 51 16 44 43 48 

Лекції  34 64 20 56 54 61 

 

Висновки. 

1. Викладання тактичної підготовки відповідно до програми затвердженої 

Держстандартом професійно технічної освіти професії «поліцейський» потребує від 

відповідних фахівців певної адаптації, шляхом додаткового навчання.  

2. Навчання фахівців необхідно проводити на відповідних курсах (зборах) з 

терміном навчання не менш як 3 тижні. 
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МОРГУНОВ А. А., ИВЛЕВ А. М. ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

СПЕЦИАЛИСТАМИ ПРЕПОДАВАНИЯ ТАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ В 

СООТВЕТСТВИИ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ СТАНДАРТОМ 

В статье поставлены проблемные вопросы обеспечения специалистами преподавания 

тактической подготовки в соответствии с государственным стандартом. 

Установлены и проанализированы особенности государственного стандарта 

профессионально технического образования профессии «полицейский».  

Ключевые слова: обеспечение, тактическая подготовка, государственный стандарт. 
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MORHUNOV А. А.,  IVLEV А. М. THE PROBLEM OF PROVIDING SPECIALISTS 

TEACHING TACTICAL TRAINING IN ACCORDANCE WITH STATE STANDARD 

The article raises the problematic issues of providing specialists in the teaching of tactical 

training in accordance with the state standard. Installed and analyzed the features of the state 

standard of vocational and technical education profession "policeman".  

Key words: security, tactical training, state standard. 
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ЩОДО ВІДБОРУ ТА ПІДГОТОВКИ КАДРІВ ДЛЯ ОРГАНІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ 

ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ  

Розглянуто особливості відбору та підготовки кадрів для органів Національної поліції 

України. Окреслено проблемні аспекти професійної підготовки поліцейських та  шляхи їх 

вирішення  

Ключові слова: професійний відбір, підготовка кадрів, Національна поліція України, вищі 

навчальні заклади.  

 

В умовах розбудови діяльності правоохоронних органів нашої держави особливу 

увагу привертають питання, що пов‘язані зі здійсненням відбору та належної професійної 

підготовки їх особового складу.   

Професійний відбір та підготовка кадрів для органів Національної поліції України є 

самостійною стадією реалізації кадрової політики МВС України і складається з багатьох 

елементів. Це комплексне дослідження особистості майбутнього працівника з метою 

прогнозування професійної придатності на основі аналізу наявних ділових, фізичних і 

психічних якостей [1]. При належному професійному відборі в органи Національної 

поліції вирішиться питання подолання плинності персоналу органів Національної поліції 

України та підвищиться ефективність роботи даного правоохоронного органу.  

Але якість їх відбору та підготовки має ряд суттєвих недоліків. По-перше, на 

навчання до вищих навчальних закладів зі специфічними умовами навчання не завжди 

йдуть мотивовані громадяни (значна кількість вступає на навчання через бажання батьків, 

можливість ухилитись від призову до армії, можливість отримати безкоштовну освіту та 

ін.). По-друге, зміст теоретичного матеріалу не завжди відповідає практичним потребам 

діяльності поліцейського. По-третє, навіть найкращий рівень освіти не завжди підготує 

поліцейського психологічно та практично готового до реальної протидії злочинному світу. 

І, по-четверте, поліцейський не завжди призначається на ту посаду, за якою спеціальністю 

він проходив навчання.  

Від правильного вибору професії залежить майбутнє фахівця: його професійно-

кваліфікаційне зростання, ставлення до праці, задоволеність роботою, яка виконується. 

Правильний вибір професії буде в тому випадку, коли психофізіологічні дані особи будуть 
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