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СКЛАДОВІ�СУЧАСНОЇ�ПІДГОТОВКИ�МАЙБУТНІХ�ОФІЦЕРІВ�ПОЛІЦІЇ��
ДО�ПРОФЕСІЙНОЇ�ДІЯЛЬНОСТІ�

Підготовка� майбутніх� правоохоронців� до� професійної� діяльності� під� час� навчання� у� закладі� вищої� освіти� –�
цілеспрямований,� організований,� динамічний� процес,� інноваційний� за� своїм� характером,� адаптований� до� умов�
майбутньої�професійної�діяльності.�Результатом�підготовки�є�підвищення�рівня�готовності�курсантів�до�її�самостійного�
виконання� (засвоєння� ними� відповідних� знань;� оволодіння� вміннями� та� навичками,� необхідними� у� професійній�
діяльності;� набуття� досвіду� їх� реалізації� та� творчого� застосування;� сформованість� пізнавальної� і� професійної�
мотивації,�усвідомлення�соціальної�необхідності�і�цінності�професії).��

Процес�навчання�у�закладі�вищої�освіти�дозволяє�сформувати�у�майбутніх�поліцейських�необхідні�у�професійній�
діяльності�знання,�уміння,�навички�(правові,�юридичні,�соціальні,�педагогічні,�психологічні�та�ін.),�виховати�та�розвинути�
професійно� важливі� якості� особистості.� Освітній� процес� має� бути� побудований� таким� чином,� щоб� забезпечити�
взаємодію�викладача�і�курсанта,�розвиток�пізнавальної�мотивації�та�інтересу�майбутніх�фахівців�як�до�навчання,�так�і�
до� майбутньої� професії;� стимулювати� курсантів� до� активного� засвоєння� і� творчого� застосування� знань� та� вмінь;�
виховання� професійно� важливих� якостей� особистості,� що� досягається� шляхом� відбору� відповідного� змісту� та�
варіативного� застосування� викладачем� комплексу� традиційних� та� інноваційних�методів,� прийомів� та� організаційних�
форм�навчання.�

Підготовка� майбутніх� правоохоронців� до� професійної� діяльності� здійснюється� через� засвоєння� курсантами�
таких� елементів� змісту� підготовки:� 1)�знання,� що� складають� основу� професійної� діяльності;� 2)� досвід� здійснення�
способів�діяльності,�на�основі�якого�формуються�уміння�і�навички�професійної�діяльності;�3)�досвід�творчої�діяльності;�
4)�досвід�емоційно-ціннісного�ставлення�до�об’єктів�професійної�діяльності.�

На�основі�знань�у� курсантів�формується�система�понять,�уявлень,� закономірностей�з�різних�галузей�наук,�що�
складають� наукову� основу� майбутньої� професійної� діяльності.� Досвід� здійснення� способів� діяльності� забезпечує�
формування� у� курсантів� умінь� та� навичок� професійної� діяльності� через� застосування� набутих� знань,� сприяє�
формуванню�готовності�до�виконання�конкретних�дій�та�оволодіння�різними�способами�їх� виконання.�Досвід�творчої�
діяльності�забезпечує�перетворення,�зміну�якості�виконання�умінь�та�навичок�майбутньої�професійної�діяльності.�Цей�
елемент� змісту� підготовки� сприяє� творчому� ставленню,� пошуку� нестандартних� підходів� та� рішень� при� виконанні�
навчальних�та�професійних�завдань.�Досвід�емоційно-ціннісного�ставлення�виконує�функцію�оцінки�людиною�значення�
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тих� чи� інших� об’єктів� професійної� діяльності,� формування� і� визначення� ставлення� до� цих� об’єктів,� впливає� на�
мотивацію,�інтереси,�потреби�особистості,�розуміння�соціальної�цінності�професії�[1].�

Засвоєння� курсантами� зазначених� елементів� змісту� підготовки� здійснюється� за� допомогою� комплексу�
традиційних� та� інноваційних� методів� та� організаційних� форм� навчання:� лекції;� семінарські� та� практичні� заняття;�
розв’язання� навчальних� ситуацій� професійного� змісту;� ділові� ігри,� що� моделюють� умови� професійної� діяльності;�
квести;� тактичні� та� тактико-спеціальні� навчання;� соціально-психологічний� тренінг;� практика� (ознайомча,� навчальна,�
стажування�на�посаді).�Вибір�певної�сукупності�методів�та�організаційних�форм�підготовки�до�професійної�діяльності�
здійснюється�з�урахуванням�мети�підготовки,�змісту�навчальної�дисципліни,�специфіки�самої�професійної�діяльності�та�
вимог�до�якості�підготовки�фахівців�правоохоронних�органів.��

Підготовка� курсантів� до� професійної� діяльності� передбачає� варіативне� застосування� комплексу� методів� та�
форм� і� дозволяє� організувати� взаємодію� викладача� і� курсанта� так,� щоб� стимулювати� і� активізувати� самостійну�
пізнавальну� діяльність� курсанта.� Методи� і� форми� організації� освітнього� процесу� підготовки� майбутніх� фахівців-
правоохоронців�(розв’язання�професійних�ситуацій,�ділові�та�рольові� ігри,� тактичні�навчання;�тренінг),�мають�носити�
активізуючий,� розвивальний� характер,� спрямовані� на� відтворення,� моделювання� умов� майбутньої� професійної�
діяльності;�поєднання�теоретичних�знань�з�їх�практичним�застосуванням�вже�під�час�навчання�у�закладі�вищої�освіти�зі�
специфічними�умовами�навчання.��

Покращити�рівень�підготовки�майбутніх�офіцерів�поліції�до�професійної�діяльності�можна�шляхом�використання�
в� освітньому� процесі� мультимедійних� засобів� навчання,� які� сприяють� здобуттю� професійних� знань,� вдосконаленню�
вмінь�та�навичок�у�майбутніх�фахівців.�

Найбільш�поширеним�є�такий�вид�мультимедійних�засобів�як�мультимедійна�навчальна�презентація,�під�якою�
розуміють� електронну� допомогу,� яку� розроблено� засобами�мультимедійних� технологій� для� заняття� з� комп’ютерним�
супроводом,� з� презентаційними�можливостями,�що� виконує� роль�наочного� представлення� матеріалу� за� допомогою�
комп’ютера.�Її�використання�в�освітньому�процесі�дозволяє�реалізувати�такі�форм�роботи:�1)�кероване�відкриття�знань,�
де� пояснення� здійснюється� викладачем� і� супроводжується� показом� мультимедійної� навчальної� презентації;�
2)�кероване� представлення� знань,� яке�може� бути�використане�в�проєктних� методах� для�курсанта� або� у�навчальній�
групі,�розкриває� суть� питання�решти�частини� групи,�що�навчається;�3)�самостійне� відкриття� знання,�що� передбачає�
самостійну�роботу�у�навчанні,�з�ознайомленням�із�новим�навчальним�змістом�[2,�с.�242].�

Для� підвищення� рівня� підготовки� майбутніх� офіцерів� поліції� в� освітньому� процесі� також� використовують�
мультимедійні�навчальні�програми�й�мультимедійні�тренажери.��

Мультимедійні�навчальні�програми�використовуються�для�набуття�курсантами�нових�знань,�практичних�умінь� і�
навичок� роботи.� Перед� використанням� мультимедійної� навчальної� програми� відбувається� вивчення� теоретичного�
курсу;� курсант� отримує� основні� знання� про� систему� і� правила�роботи� з� нею,� лише� потім� –� безпосередня� робота� з�
мультимедійною� навчальною� програмою� або� мультимедійним� тренажером� під� керівництвом� викладача� або�
самостійно.�

Мультимедійні� тренажери� допомагають� формувати� практичні� уміння� і� навички� курсанта,� сприяють�
використанню�ним�теоретичних�знань�у�процесі�самостійної�практичної�роботи,�розвивають�слухову,�зорову�і�моторну�
пам’ять,�дозволяють�краще�зрозуміти�принцип�роботи�явищ,�які�вивчаються.��

Реалізація�підготовки�майбутніх�правоохоронців�до�професійної�діяльності�охоплює�аудиторну�і�позааудиторну�
фази.� Аудиторна� фаза� підготовки� включає� в� себе� етапи,� які� забезпечують� ознайомлення� курсантів� зі� змістом�
майбутньої�професійної�діяльності,�його� засвоєння�та� застосування�у�навчальній�практиці,�тобто�під�час�аудиторних�
занять�(лекційних,�семінарських�та�практичних).�Позааудиторна�фаза�підготовки�передбачає�самостійне�застосування�
майбутніми� правоохоронцями� засвоєного� змісту� підготовки� у� практичній� діяльності� під� час� тактичних� та� тактико-
спеціальних� занять� та� проходження� практики� (навчальної,� стажування� на� посаді),� безпосередньо� виконуючи�
професійні�обов’язки�в�реальних�умовах�професійної�діяльності.�
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