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ВВІІТТААЛЛЬЬННЕЕ  ССЛЛООВВОО  
ППЕЕРРШШООГГОО  ЗЗААССТТУУППННИИККАА  ГГООЛЛООВВИИ  
ННААЦЦІІООННААЛЛЬЬННООЇЇ  ППООЛЛІІЦЦІІЇЇ  УУККРРААЇЇННИИ  ––  
ННААЧЧААЛЛЬЬННИИККАА  ККРРИИММІІННААЛЛЬЬННООЇЇ  ППООЛЛІІЦЦІІЇЇ,,  
ГГЕЕННЕЕРРААЛЛАА  ППООЛЛІІЦЦІІЇЇ  ДДРРУУГГООГГОО  РРААННГГУУ,,  
ККААННДДИИДДААТТАА  ЮЮРРИИДДИИЧЧННИИХХ  ННААУУКК  
ВВ’’ЯЯЧЧЕЕССЛЛААВВАА  ВВААССИИЛЛЬЬООВВИИЧЧАА  ААББРРООССЬЬККІІННАА 

 
Шановні учасники конференції! 

 
Унікальність тематики науково-практичної конференції не викликає жодних сумнівів. 

Українське суспільство вже тривалий час перебуває під загрозою порушення територіальної 
цілісності держави, наслідком чого є залучення всіх її силових структур до ліквідації 
надзвичайної ситуації, яка склалася, насамперед, у Луганській і Донецькій областях. 
Проведення антитерористичної операції (до кінця квітня 2018 року), а зараз операції 
Об’єднаних сил на окремих територіях України потребує залучення сил і засобів відповідних 
правоохоронних органів, зокрема Національної поліції, що, у свою чергу, вимагає організації 
всебічної професійної, фізичної та, насамперед, психологічної підготовки. Це пов’язано з 
особливими умовами, в яких виконуються поліцейські повноваження, що супроводжуються 
постійною зміною оперативної обстановки, великим психологічним і фізичним 
навантаженням, необхідністю приймати швидкі управлінські рішення в умовах обмеженого 
часу, часто за відсутності достатніх людських і матеріальних ресурсів. 

Під час роботи конференції науковці спільно із працівниками практичних підрозділів 
Національної поліції повинні обговорити такі питання: 

– організаційно-правові, соціально-економічні та нормативно-правові основи 
регулювання системи підготовки поліції; 

– проблеми та перспективи розвитку системи професійного відбору майбутніх 
поліцейських; 

– сучасні питання фізичної підготовки та фізичного виховання курсантів і студентів 
закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання; 

– удосконалення тактико-спеціальної, вогневої, фізичної та психологічної підготовки 
поліцейських; 

– оптимізація навчально-методичного забезпечення підготовки поліцейських. 
У ході дискусії ми отримаємо унікальний, дійсно безцінний досвід підготовки 

висококваліфікованих фахівців правоохоронної галузі, здатних після здобуття освіти 
залучитися до виконання професійної діяльності, вирішувати на високому рівні складні 
завдання і відповідати за їх виконання. Тут можна побачити проблеми, наявні у закладах 
вищої освіти системи МВС України щодо підготовки поліцейських, окреслити важливі кроки 
взаємодії закладів вищої освіти системи МВС України з практичними підрозділами 
Національної поліції, напрацювати пропозиції та рекомендації, спрямовані на підвищення 
якості підготовки курсантів до професійної діяльності. Особлива увага має приділятися 
проведенню в закладах вищої освіти системи МВС України для поліцейських, які 
залучаються до забезпечення публічної безпеки в умовах операції Об’єднаних сил, 
спеціальних навчань і тренінгів з особливостей підтримання публічного порядку у 
відповідній зоні, із психологічної та фізичної підготовки. Саме на пошук шляхів вирішення 
цих завдань і буде спрямована робота конференції. 
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