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ВВІІТТААЛЛЬЬННЕЕ  ССЛЛООВВОО  
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УУННІІВВЕЕРРССИИТТЕЕТТУУ  ВВННУУТТРРІІШШННІІХХ  ССППРРААВВ,,  
ППІІДДППООЛЛККООВВННИИККАА  ППООЛЛІІЦЦІІЇЇ,,  
ДДООККТТООРРАА  ЮЮРРИИДДИИЧЧННИИХХ  ННААУУКК  
ССЕЕРРГГІІЯЯ  ММИИККООЛЛААЙЙООВВИИЧЧАА  ББООРРТТННИИККАА  

 
Шановні учасники! 

 
У цьому році Харківський національний університет внутрішніх справ уже вчетверте 

проводить міжнародну науково-практичну конференцію, яка присвячена питанням 
підготовки поліцейських в умовах реформування Міністерства внутрішніх справ України.  

Тематика та напрями роботи цього наукового заходу є вкрай актуальними, оскільки 
повноцінний розвиток вітчизняної правоохоронної системи та системи Національної поліції 
не можливий без належного кадрового забезпечення, ключовою ланкою якого є процес 
підготовки особового складу відповідно до найкращих вітчизняних та закордонних 
стандартів. 

На сьогодні Стратегією розвитку системи Міністерства внутрішніх справ до 2020 року, 
Концепцією реформування освіти в Міністерстві внутрішніх справ України від 25.11.2016, 
Концепцією запровадження трирівневої моделі підготовки поліцейських від 29.01.2018, 
наказом МВС від 06.06.2018 № 479 «Про вдосконалення підготовки поліцейських у ЗВО 
МВС» визначені основні напрями подальшої розбудови системи підготовки поліцейських, а 
саме: 

– розробка та вдосконалення навчальних планів, освітніх програм відповідно до 
актуальних проблем професійної діяльності органів та підрозділів Національної поліції; 

– налагодження ефективної взаємодії закладів вищої освіти МВС із практичними 
підрозділами Національної поліції щодо якості відбору кандидатів на навчання та підготовки 
фахівців; 

– зміцнення практичної складової в підготовці курсантів закладів вищої освіти МВС, а 
також у процесі організації початкової підготовки та післядипломної освіти працівників 
Національної поліції; 

– здійснення розбудови матеріально-технічної бази закладів вищої освіти шляхом 
створення навчальних полігонів, тренувальних майданчиків, спеціалізованих аудиторій та 
локацій для відпрацювання практичних умінь та навичок професійної діяльності; 

– залучення до процесу підготовки поліцейських найкращих фахівців і тренерів, 
налагодження співпраці із закордонними закладами освіти, що готують поліцейських. 

Вищезазначені стратегічні завдання вимагають від усього особового складу закладів 
вищої освіти МВС та Харківського національного університету внутрішніх справ України 
пошуку нових форм та методів педагогічної роботи, розширення профілів і напрямів підготовки 
особового складу. 

Із цього приводу відмічу, що з метою оперативного та адекватного реагування на 
виклики та загрози, які стоять перед українським суспільством, у Міністерстві внутрішніх 
справ України заплановано створення Єдиної системи авіаційної безпеки населення. 

У рамках цієї роботи та згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 
13 березня 2019 року № 186-Р Кременчуцький льотний коледж Національного авіаційного 
університету було введено до структури Міністерства внутрішніх справ із переданням його 
як відокремленого структурного підрозділу до Харківського національного університету 
внутрішніх справ. Упевнений, що такий крок дозволить університету насамперед розширити 
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перелік напрямів та спеціальностей підготовки майбутніх поліцейських, удосконалити 
матеріально-технічну базу, залучити до освітнього процесу висококваліфікованих фахівців-
практиків. 

Крім того, з цього року в Сумській філії університету буде здійснюватися підготовка 
курсантів та слухачів за спеціальністю «Правоохоронна діяльність», що стане вагомим 
кроком у розбудові поліцейської діяльності на Сумщині, а також зміцнить кадровий склад 
Головного управління Національної поліції в Сумській області. 

Слід також зазначити, що сьогодні Міністерство внутрішніх справ України разом із 
Національною поліцією проводить експеримент, відповідно до якого курсантам закладів 
вищої освіти МВС за спеціальністю «Правоохоронна діяльність» надається можливість 
набуття досвіду на посадах у практичних підрозділах поліції та продовження власного 
навчання за схемою «курсант – слухач». 

Окреслені кроки реформування відомчої освіти та започатковані напрями підготовки 
фахівців у Харківському національному університеті внутрішніх справ вимагають від 
науково-педагогічного складу запровадити нові підходи до організації освітнього процесу в 
частині: 

– оптимізації нормативно-правових основ регулювання системи підготовки майбутніх 
поліцейських; 

– розвитку системи професійного відбору; 
– удосконалення організації тактико-спеціальної, вогневої, фізичної та психологічної 

підготовки поліцейських; 
– оновлення навчально-методичного забезпечення підготовки поліцейських 

відповідно до вимог сьогодення. 
Саме над цими напрямами будуть працювати учасники нашого науково-практичного 

заходу. 
Маємо підкреслити, що сучасний український поліцейський – це не тільки нова форма 

й нові атрибути, а насамперед знання, навички, вміння, які будуть використовуватися в 
повсякденній роботі на службі українському народові та державі.  

Отже, впевнений, що наукові пропозиції, розробки й досвід, викладені в тезах виступів 
та під час обговорення питань, винесених на пленарне та секційні засідання, стануть 
основою для подальшої спільної роботи та вироблення актуальних пропозицій і 
рекомендацій, що спрямовані на вдосконалення підготовки фахівців для органів і підрозділів 
Національної поліції України. 

Бажаю всім учасникам конференції успіхів та плідної роботи! Слава Україні! 


