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ВВІІТТААЛЛЬЬННЕЕ  ССЛЛООВВОО  
ННААЧЧААЛЛЬЬННИИККАА  ГГООЛЛООВВННООГГОО  УУППРРААВВЛЛІІННННЯЯ  
ННААЦЦІІООННААЛЛЬЬННООЇЇ  ППООЛЛІІЦЦІІЇЇ  
ВВ  ХХААРРККІІВВССЬЬККІІЙЙ  ООББЛЛААССТТІІ,,  
ГГЕЕННЕЕРРААЛЛАА  ППООЛЛІІЦЦІІЇЇ  ТТРРЕЕТТЬЬООГГОО  РРААННГГУУ,,    
ДДООККТТООРРАА  ЮЮРРИИДДИИЧЧННИИХХ  ННААУУКК,,  ППРРООФФЕЕССООРРАА,,  
ЗЗААССЛЛУУЖЖЕЕННООГГОО  ЮЮРРИИССТТАА  УУККРРААЇЇННИИ  
ВВААЛЛЕЕРРІІЯЯ  ВВААССИИЛЛЬЬООВВИИЧЧАА  ССООККУУРРЕЕННККАА 

 
Шановні учасники конференції! 

 
Щиро радий привітати Вас від колективу Національної поліції Харківського гарнізону і 

вед себе особисто з початком IV міжнародної конференції. Захід став уже традиційним, що 
підкреслює важливість і актуальність проблем, які ми сьогодні повинні обговорити. 

Роль підрозділів Національної поліції та закладів вищої освіти системи МВС в 
організації забезпечення публічної безпеки та порядку під час виборчого процесу, який 
проходив у цьому році в нашій державі, продемонстрував нам ефективність злагодженої, 
спільної роботи, починаючи з розробки методичних рекомендацій щодо дій працівників 
поліції на виборчій дільниці й закінчуючи спільними тактичними навчаннями з 
відпрацювання практичних навичок, дій працівника поліції в ситуаціях, що можуть 
виникнути під час виборчого процесу. Про це свідчить надана суспільством і міжнародними 
спостерігачами висока оцінка. 

Слід звернути увагу на зміну акцентів у навчальному процесі. Раніше ми приділяли 
більше уваги напрацюванню навичок щодо дій у типових ситуаціях. Загострення 
криміногенної обстановки вимагає більше часу готувати поліцейських до дій у ситуаціях 
екстремальних, неординарних. Зростає значення фізичної та тактичної підготовки, але від неї 
не повинна відставати психологічна підготовка. Стійкість, готовність до рішучих дій повинні 
поєднуватись із умінням аналізувати обстановку, робити вірні висновки, з навичками 
контактера, здатного вести переговори у розпаленій атмосфері масових акцій протесту. 

Зокрема, суттєво збільшено тривалість первинної підготовки поліцейських, що дає їм 
змогу ґрунтовно опанувати необхідні навички, стати надійними захисниками людей та 
ефективно подбати про власну безпеку. На сучасному етапі реформування підготовки 
поліцейських упроваджено систему 2 плюс 1, що в подальшому дасть змогу якісно 
підвищити підготовку майбутніх правоохоронців за рахунок набуття ними практичного 
досвіду на посадах інспекторів патрульної поліції, у складі групи реагування патрульної 
поліції та ін. Також, на нашу думку, дуже позитивно вплинуло стажування науково-
викладацького складу закладів вищої освіти в підрозділах Національної поліції. Як наслідок, 
у навчальний процес запроваджено інноваційні методики навчання, які мають підвищену 
практичну складову. 

Серед багатьох заходів, спрямованих на вдосконалення підготовки правоохоронців, є, 
наприклад, запровадження навчання стрільби з автомобіля, що рухається. Над реалізацією 
цього завдання ми зараз працюємо. 

Розроблені та використовуються програми первинної підготовки поліцейських. Хоча 
над ними добре попрацювали фахівці з різних ЗВО МВС, у тому числі з Харківського 
національного університету внутрішніх справ, ми не вважаємо їх такими, що не потребують 
удосконалення. Життя завжди випереджає плани, ставить нові вимоги. Цілком можливо, що 
корективи до згаданих програм випливатимуть із напрацювань сьогоднішньої конференції. 

Зараз в усьому світі підвищилася загроза терористичних актів. Безсумнівно, навички 
протидії тероризму в межах своєї компетенції повинні мати й поліцейські. Коротше кажучи, 
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і первинна підготовка, і підвищення кваліфікації, і підготовка фахівців повинні максимально 
наблизитись до потреб практики. Тому лишається першочерговим завданням посилення 
практичної складової освітнього процесу. 

Для вдосконалення навчального процесу треба ширше застосовувати анкетування 
таких його учасників, як курсанти та слухачі. Якщо якість викладання конкретних дисциплін 
ми можемо з досить високим ступенем вірогідності оцінити за результатами контрольних 
робіт, то анкетування надасть нам цінний матеріал саме для вдосконалення навчальних 
програм, методичних матеріалів тощо. Особливо важливі матеріали в цьому плані можуть 
дати результати анкетування тих, хто повернувся з практики (стажування). Не слід нехтувати 
і контактами з випускниками, які, набувши власного досвіду практичної роботи, також 
можуть дати потрібну інформацію. 

Упевнений, що фаховий і представницький рівень, знання та досвід учасників 
конференції дадуть можливість у взаємодії виробити пропозиції та рекомендації, які 
сприятимуть підвищенню ефективності діяльності органів Національної поліції з 
урахуванням тих викликів, які нині стоять перед нашою державою. 


