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ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ В СИСТЕМІ 
СЛУЖБОВОЇ ПІДГОТОВКИ ПРАЦІВНИКІВ ПОЛІЦІЇ 

Розглянуто окремі проблемні питання професійної підготовки слідчих та 
інспекторів-криміналістів Національної поліції України. Запропоновано впрова-
дження новітніх інтерактивних методів в систему службової підготовки.  

Досвід останніх п’яти років практичної діяльності працівників Хар-
ківського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру 
МВС України дозволяє стверджувати про наявність певних проблем в 
організації слідчими Національної поліції України огляду місця події 
(далі – ОМП). Критичного рівня досягла і ефективність роботи інспек-
торів-криміналістів, залучених до ОМП. Основні проблеми, що виника-
ють у ході цієї слідчої дії, є такі: 1) ухилення слідчих від виконання ке-
рівної функції; 2) небажання інспекторів-криміналістів застосовувати 
весь діапазон методів виявлення та вилучення слідової інформації; 
3) небажання інспекторів-криміналістів вилучати сліди біологічного 
походження (у зв’язку з невпевненістю в правильності своїх дій); 4) від-
сутність у слідчих та інспекторів-криміналістів розуміння та навичок 
здійснення процедури комплексного огляду предметів; 5) намагання 
інспекторів-криміналістів вилучати не самі сліди, а цілком великогаба-
ритні об’єкти; 6) ігнорування слідчими та інспекторами-криміналістами 
правил стерильності (причина контамінації). Причинами виникнення 
таких негативних явищ слід вважати низький рівень ефективності занять 
зі службової підготовки зазначених категорій працівників поліції.  

На сучасному етапі одним з найефективніших методів підвищення 
рівня професіоналізму співробітників поліції та їх відповідності вимогам 
сьогодення є впровадження інтерактивного тренінгу-навчання як методу 
організації навчання в процесі професійної підготовки. Що стосується 
інтерактивного навчання, то – це метод надання інформації, під час яко-
го співробітник поліції має можливість отримати необхідну інформацію, 
висловити свої думки, взяти участь у практичних вправах, пов’язаних із 
фізичною та розумовою активністю, спрямованих на засвоєння інфор-
мації [5, с. 4]. Слово ж «тренінг» походить від англійського «to train», що 
означає «навчати, тренувати, дресирувати». Тренінг – це одночасно: 
цікавий процес пізнання, спілкування та ефективна форма опанування 
знань; інструмент для формування умінь і навичок; форма розширення 
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досвіду [1]. У такому випадку, під методом «тренінгу-навчання» слід 
розуміти інтерактивний метод набуття співробітником поліції нових 
знань, розвиток умінь і вироблення практичних навичок [5, с. 5]. 

На відміну від традиційних методів навчання, тренінг-навчання по-
вністю охоплює весь потенціал працівника поліції: рівень та обсяг його 
професійної компетентності, самостійність, здатність до прийняття рі-
шень, до взаємодії тощо. Крім формування практичних навичок в учас-
ників, тренінг-навчання передбачає напрацювання й засвоєння поведін-
кових навичок, ідей, необхідних для виконання конкретних функцій [3, 
с. 5]. Характерною рисою тренінгу-навчання є те, що його учасники на-
вчаються на власному досвіді. 

Слід вважати доцільним залучення до групи учасників тренінгу-
навчання одночасно і слідчих, і інспекторів-криміналістів. Це дозволить 
обом категоріям працівників опанувати принципи, підходи та алгоритми 
вивчення обстановки на місці події, визначити найбільш важливі 
об’єкти для огляду та з’ясувати послідовність дій. Адже саме слідчому 
(за рекомендаціями інспектора-криміналіста) доведеться приймати рі-
шення про доцільність огляду окремих об’єктів безпосередньо на місці 
проведення слідчої дії або відтермінувати ці дії для створення більш 
зручних умов роботи. Особиста обізнаність слідчого є умовою, за якою 
стає можливим правильно оцінювати дії інспектора-криміналіста та ко-
ригувати його дії, якщо вони не відповідають інструктивним вимогам. У 
той же час роз’яснення чи консультації інспектора-криміналіста можуть 
надаватися слідчому в більш стислому форматі, оскільки в останнього є 
розуміння щодо послідовності та спрямованості дій, що виконуються. 
Усі ці фактори позитивно відображуються на взаємодії членів слідчо-
оперативної групи та якості самого огляду [5, с. 7].  

Тренінг-навчання передбачає обов’язкове тренування, що означає 
багаторазове повторення (мінімум три повторення) якоїсь дії до тих пір, 
поки учасник не зможе її виконувати самостійно та не отримає стійкого 
вміння. Саме тому рекомендується організовувати не менше трьох нав-
чальних місць, поетапна зміна яких дозволяє змінювати предметну об-
становку, але не змінює технології та послідовності практичних вправ. 

В ході підготовки до проведення тренінгу-навчання слід визначити-
ся з такими організаційними питаннями: 

1. Місце проведення тренінгу-навчання (аудиторія, лабораторія, ак-
това зала, прилегла територія) та кількість учасників (виходячи з кілько-
сті навчальних місць та їх перепускної здатності). 

2. Відведений загальний час (доцільно розраховувати на 120 хви-
лин, без перерви).  

3. Мета тренінгу-навчання (інформування, вивчення, ознайомлення, 
отримання практичних навичок та ін.).  
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4. Навчальні питання (не більше 5). 
5. Навчальні місця, їх кількість (не більше 3) та відведений час. 
6. План проведення тренінгу-навчання (вступ, розподіл по навчаль-

них місцях, порядок заміни навчальних місць, підведення підсумків). 
7. Керівник тренінгу-навчання та тренери (2-3 на кожне навчальне 

місце). 
8. Методичне та матеріально-технічне забезпечення (комп’ютерна 

презентація, натурні зразки, приладдя, захисні засоби, література та ін.). 
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Реформування вітчизняних правоохоронних органів передбачає 
пошук і впровадження нових підходів до підготовки майбутніх офіцерів 
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