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Так, В. Сухомлинський писав: «…вихованець – дзеркало вихователя» 
[4]. Тому у виховному процесі куратор має не забувати, що він є цент-
ром уваги, кожен його крок вихованець критикує, аналізує, і, якщо ви-
моги куратора та його поведінка не збігаються, то виховний процес мо-
жна вважати неефективним. Те, що куратор вимагає від вихованця, він 
має вимагати і від себе. Адже він на те й педагог – «творець життєвих 
душ», щоб все добре знайти про них та допомагати їм.  

Отже, в організації виховної роботи куратор займає важливе місце, 
адже від його педагогічної майстерності залежить формування конку-
рентоспроможного фахівця з високою культурою.  
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РОЛЬ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ 
КУРСАНТІВ У ВДОСКОНАЛЕННІ ПРОФЕСІЙНОЇ  

МАЙСТЕРНОСТІ 

Визначені психолого-педагогічне виховання курсантів у формуванні особи-
стості, їх професійних якостей, моральної культури, психологічної стійкості, 
орієнтації на суспільну думку є запорукою ефективної професійної діяльності 
поліцейських. 

Поліцейський виконує свої службові обов’язки в тісній співпраці та 
взаємодії з населенням, територіальними громадами та громадськими 
об’єднаннями на засадах партнерства і спрямовує свою діяльність на 
задоволення їхніх потреб [1]. 
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Діяльність поліцейських в тій чи іншій мірі зачіпає інтереси всіх 
членів суспільства, а її наслідки безпосередньо впливають на забезпе-
чення безпеки особистості, суспільства і держави, реалізації їх законних 
інтересів. Предметом праці для працівників правоохоронних органів є 
або сама людська особистість, або цілі соціальні групи. Тому наявність 
високорозвинених моральних рис особистості зазначеної професії розг-
лядається суспільством як найважливіша складова його професійної 
придатності. 

Важливе місце у підготовці поліцейських повинно відводитись мо-
ральній культурі та психологічній стійкості. Майбутній поліцейський 
має бути готовим до роботи у складних, напружених умовах соціально-
психологічних відносинах, що виникають у процесі професійної діяль-
ності. Моральна поведінка юриста чи працівника правоохоронних орга-
нів повинна відповідати його високій моральній свідомості, культурі та 
вихованню. Кримінологічні дослідження злочинності свідчать, що знач-
на частина злочинців здобула вищу освіту, досвід управлінської роботи і 
певною мірою має інтелектуальну перевагу над частиною поліцейських, 
які ведуть боротьбу зі злочинністю, особливо у сфері економіки. Тому 
формування нового фахівця з інтелектуальною, духовною перевагою 
над членами злочинних угруповань, ділками у сфері економіки є обо-
в’язковою умовою кадрового забезпечення підрозділів правоохоронних 
органів [2, с. 28]. 

Ефективне вирішення професійних завдань у процесі виконання 
службової діяльності працівниками Національної поліції України потре-
бує наявності у них певного рівня психологічних знань, умінь та нави-
чок, а також розвинених професійно важливих рис особистості. Саме 
тому працівникам поліції необхідно знати як загальні закономірності 
спілкування, так і особливості їх проявів у конкретних умовах службо-
вої діяльності, володіти технологіями та психотехніками спілкування, 
тобто бути здатними ефективно взаємодіяти з оточуючими в системі 
міжособистісних стосунків [3, с. 4]. 

В умовах реформування законодавства професійна підготовка кур-
сантів та слухачів у вищих закладах освіти зі спеціальними умовами 
навчання не може обмежуватися навчальною програмою, отриманими 
знаннями, оскільки через незначний проміжок часу вони можуть безна-
дійно застаріти. Тому сьогодні процес підготовки працівників правоохо-
ронних органів необхідно розглядати як безперервний процес. При розг-
ляді проблем безперервної освіти поліцейських важливо визначати 
психолого-педагогічні вимоги, які забезпечують її перманентний харак-
тер. А тому, вихідним є положення, що безперервна освіта не зводиться 
до оволодіння певною сумою знань, а передбачає формування моральної 
культури, психологічної стійкості, розвиненої потреби вміння навчатися. 
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Ефективність професійної діяльності працівника кримінальної по-
ліції багато в чому залежить від володіння ним прийомами та засобами 
вступу в контакт з певними категоріями населення, у тому числі кримі-
нально-орієнтованими, від його вміння впливати на особу з метою дося-
гнення поставлених цілей та від здатності додержуватися під час такої 
роботи вимог законності та моралі. На відміну, наприклад від слідчого, 
працівник кримінальної поліції має більше процесуально нерегламенто-
ваних контактів та частіше опиняється в ситуаціях, коли він повинен 
прийняти єдине правильне рішення в умовах жорсткого дефіциту часу, 
без можливості отримати пораду або консультацію [4, с. 4]. Щоденна, 
цілеспрямована діяльність працівників кримінальної поліції вимагає 
володіння не тільки професійними знаннями в галузі загально юридич-
них і спеціальних дисциплін, але й моральними якостями, як поваги до 
людей, людської гідності, культури спілкування, цивілізованого спів-
життя, психологічної витривалості, емоційної стійкості, моральної сві-
домості, вмінням і навичкам спілкування з різними верствами населення. 

Акцент у професійній підготовці поліцейських доцільно ставити на 
розвиток вмінь та навичок будувати конструктивні відносини з населен-
ням та створювати імідж справжніх захисників прав, свобод та інтересів 
громадян. Необхідною умовою підвищення рівня підготовки всіх видів 
навчання працівників кримінальної поліції у системі професійної підго-
товки є орієнтація на суспільну думку.  

Аналіз сучасного стану підготовки майбутніх фахівців, підвищення 
кваліфікації та перепідготовки працівників кримінальної поліції, а також 
службової підготовки показує, що цей організаційний вид системи про-
фесійної освіти рядового та начальницького складу Національної полі-
ції, що проводиться з метою послідовного вивчення, удосконалення 
професійної майстерності, ознайомлення з найновішими досягненнями 
науки та техніки, використання позитивного досвіду у роботі, у сучас-
них умовах під час складання навчальних програм потребує врахування 
нових вимог до професійного рівня фахівця даної служби. Мова йде про 
оволодіння ними знаннями, вміннями та навичками з соціальної педаго-
гіки, організації зв’язків з населенням, розвитку професійної мови юрис-
та тощо [4, с. 4]. 

Отже, підготовка професіоналізму у поліцейських передбачає ком-
плекс заходів не тільки з вивчення навчальних дисциплін, а й психоло-
го-педагогічного виховання у формуванні особистості, її професійних 
якостей, професійної культури, розвитку професійних інтересів і моти-
вації до освоєння професії, це б дало можливість поліцейському довгий 
час виконувати функціональні обов’язки в досить складних умовах, 
шляхом ефективної взаємодії з населенням, що сприяє позитивному імі-
джу Національної поліції. 
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ПОТЕНЦІАЛ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ № 1 
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ВНУТРІШНІХ СПРАВ  

У ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ ДЛЯ ПРАВООХОРОННИХ 
ОРГАНІВ 

Розглянуто форми навчання та основні завдання навчально-наукового ін-
ституту № 1 Національної академії внутрішніх справ. 

Здійснення в сучасних умовах реформаторських заходів відносно 
практичних підрозділів, об’єднаних сферою оновлених повноважень 
МВС як цивільного органу з реалізації державної політики у сферах 
протидії злочинності та забезпечення публічного порядку, комплексного 
управління державним кордоном, громадянства та міграції, цивільного 
захисту, пожежної безпеки та протидії надзвичайним ситуаціям, об’єк-
тивно передбачає запровадження принципово нової моделі відомчої си-
стеми освіти, у межах якої формуватиметься та вдосконалюватиметься 
кадровий потенціал відповідних служб [1, с. 3]. Відповідно до Положення 


