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СИСТЕМА ВІДБОРУ МАЙБУТНІХ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ  

ДЛЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ РОБОТИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ 

Сьогодення неможливе без нормального спланованого розвитку і функціонування 

держави та окремих її структурних елементів, без планомірного та якісного підвищення 

рівня кваліфікації трудових ресурсів нашої країни, тому на сучасному етапі становлення, 

система відбору майбутніх поліцейських є одним із пріорітетних завдань держави. Саме 

розумова освіченість та підготовленість правоохоронців, забезпечує стабільність держави, 

нормальне функціонування її інститутів та спокій у суспільстві. Підготовлений поліцейський 

зможе у будь-якій ситуації знайти вихід, прийняти правильне рішення та зберегти життя собі 

й оточуючим. 

Дане питання у своїх наукових працях виствітлюють різні видатні учені такі як:  
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Національна поліція України (поліція) - це центральний орган виконавчої влади, який 

служить суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії 

злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку. Завданнями поліції є надання 

поліцейських послуг у сферах: 

1) забезпечення публічної безпеки і порядку; 

2) охорони прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави; 

3) протидії злочинності; 

4) надання в межах, визначених законом, послуг з допомоги особам, які з особистих, 

економічних, соціальних причин або внаслідок надзвичайних ситуацій потребують такої 

допомоги [1]. 
Для того щоб стати правоохоронцем, в першу чергу потрібно бути досвідченим 

професіоналом у даній сфері, розумово збагаченою особистістю, морально витривалим, 
терплячим, вихованим, фізично підготовленим.  

Так, вимоги достатнього рівня фізичної підготовленості до прийнятих на службу 
майбутніх правоохоронців в період початкової підготовки та при виконанні є одним з 
важливіших факторів для поліцейського. Потрібно приймати на службу кандидатів які 
фізично та психологічно відповідають стандартам. Після цього кількість майбутніх кадрів 
для місцевих органів поліції зменшиться але рівень підготовки та професійності збільшиться. 

Все вдосконалюється і тому саме останнім часом у системі вищої та професійно-
технічної освіти України вже відбувається перехід на стандарти, які яскраво впливають на 
результати навчання. А це є пріорітетом при підготовці сучасного працівника поліції. Мета 
професійної освіти полягає не тільки у тому, щоб навчити людину щось робити, отримати 
професійну кваліфікацію, але й у тому, щоб сформувати загальні компетентності, які 
дозволять з легкістю долати різні життєві перешкоди, працювати у групі тощо. 

Професійна підготовка працівників Національної поліції України – це організований 
безперервний і цілеспрямований процес з оволодіння знаннями, спеціальними уміннями і 
навичками, необхідними для успішного виконання службових завдань, та постійне їх 
удосконалення. Основними завданнями професійної підготовки є: підвищення рівня знань, 
умінь, навичок та професійних якостей поліцейських, метою яких буде забезпечити їх 
здатність до виконання завдань з охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, 
підтримання публічного порядку та безпеки; удосконалення керівним складом органів 
(закладів, установ) поліції навичок управління поліцейськими [2]. 

Можна сказати, що одним із найголовніших способів підвищення ефективності 
службової діяльності працівників Національної поліції, на думку В. С. Березняка, є 
наставництво, головне завдання якого – адаптація до служби та закріплення стажерів, 
пришвидшення процесу професійного становлення. Дослідник зауважує, що в сучасних 
умовах наставництву притаманний формалізм, причиною чого є брак мотивації в 
досвідченіших працівників. Застосування наставництва є надзвичайно ефективним у 
випадках надмірної плинності кадрів, коли постає необхідність оперативно підготувати 
значну кількість нових працівників [3]. 

Отже перш за все, працівник поліції повинен професійно володіти усіма набутими під 
час навчання можливостями, дотримуватися принципів діяльності поліції, оцінювати 
суспільні та економічні явища, виконувати покладені на поліцію завдання, приймати 
обґрунтовані рішення, поєднувати високий професійний рівень з моральністю і культурою, 
бути здібним до ділового спілкування, а це, безумовно, буде сприяти вдосконаленню роботи 
Національної поліції України в цілому. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ З ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 

КУРСАНТІВ ЗВО МВС УКРАЇНИ В УМОВАХ КАРАНТИНУ 

У роботі проаналізована специфіка діяльності Національної поліції під час 

карантинних обмежень, запропоновано організаційні заходи у ході 

проведення занять з фізичної підготовки з курсантами в умовах карантину. 

Ключові слова: карантинні обмеження, специфіка діяльності поліції в умовах пандемії, 

організаційні заходи  

Часи карантинних обмежень, пов’язаних із пандемією COVID-19, дають можливість 

переосмислити освітній процес у закладах вищої освіти України. Так, проведення занять у 

режимі відеоконференцій, виконання дистанційних тестів стають необхідними у ході 

здобуття вищої освіти у нових умовах. 

Водночас у закладах вищої освіти системи Міністерства внутрішніх справ України(далі – 

ЗВО МВС України) для забезпечення повноцінної та всебічної підготовки майбутніх 

поліцейських постає питання щодо втілення в життя нових підходів до проведення занять зі 

«спеціальної фізичної підготовки», «фізичного виховання» та «тактико-спеціальної 

підготовки» та інших дисциплін(далі – заняття з фізичної підготовки). Також варто 

зауважити, що освітній процес у ЗВО МВС України тісно пов’язаний з пропагандою 

здорового способу життя, залученням курсантів та студентів до занять у спортивних секціях 

та залах. У той же час майбутнім поліцейським для подальшого виконання завдань і 

реалізації функцій необхідно постійно підтримувати високий рівень морально-вольових 

якостей, вільно оволодівати прийомами рукопашного бою, діями при загрозі злочинцями 

вогнепальною чи холодною зброєю, а також під час затримання правопорушників, а також 

готуватися на належному рівні до участі у майбутніх змаганнях всеукраїнського та 

міжнародного рівнів. 

Необхідність дистанційного викладення вищезазначених дисциплін у ЗВО МВС 

України продиктована також загальними потребами населення України та світу в 

протистоянні панічним атакам в стресових ситуаціях, у збереженні високої працездатності в 

умовах карантину, в ефективному розподілі часу, а також у підтриманні належної фізичної 

форми в умовах зменшення перебування на вулиці. 

У той же час працівники Національної поліції в умовах карантину реалізують державну 

політику щодо попередження і подолання коронавірусу в Україні, здійснюють щоденне 

патрулювання громадських місць, слідкують за додержанням законності, реагують на 

відповідні правопорушення та злочини у сфері додержання санітарних норм і запобігання 
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