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ПРАКТИЧНЕ НАВЧАННЯ ЯК ОСНОВНА СКЛАДОВА ПРОЦЕСУ 
ПІДГОТОВКИ ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНИХ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ 

В	 умовах	 проведення	 в	 Україні	 реформи	 правоохоронних	 органів,	 удосконалення	 діяльності	
Національної	поліції,	особливого	значення	набуває	забезпечення	якісної	підготовки	кадрів	у	вищих	
навчальних	закладах	Міністерства	внутрішніх	справ,	які	готують	майбутніх	поліцейських.	Особлива	
роль	 при	 цьому	 відводиться	 питанню	 поєднання	 теоретичного	 та	 практичного	 навчання.	 Вміння	
курсантів	 на	 практиці	 застосовувати	 набуті	 під	 час	 аудиторних	 занять	 знання,	 аналізувати	
інформацію	та	діяти	в	реальних	умовах	є	запорукою	підготовки	висококваліфікованих	кадрів.	

Практичне	навчання	передбачає	послідовне	наближення	характеру	навчальної	діяльності	до	
специфіки	 роботи	 майбутнього	 фахівця,	 посилення	 зв’язків	 навчального	 закладу	 з	 діяльністю	
органів	 внутрішніх	 справ,	 систематичний	 аналіз	 їх	 працівниками	 рівня	 підготовки	 молодих	
спеціалістів	 та	 постійну	 співпрацю	 з	 навчальними	 закладами	 з	 метою	 вдосконалення	
навчального	процесу,	оперативного	внесення	змін	в	його	організацію,	навчальне,	методичне	та	
наукове	забезпечення,	якщо	цього	вимагає	боротьба	зі	злочинністю	1,	с.	51.	

Важливість	практичного	навчання	для	підготовки	висококваліфікованих	кадрів	визначена	в	
національному	законодавстві.	Так,	закон	України	«Про	вищу	освіту»	закріплює	поряд	з	 іншими	
формами	освітнього	процесу	і	практичне	навчання,	що	здійснюється	шляхом	проходження	ними	
практики	 на	 підприємствах,	 в	 установах	 та	 організаціях	 згідно	 з	 укладеними	 вищими	
навчальними	 закладами	 договорами	 або	 у	 його	 структурних	 підрозділах,	 що	 забезпечують	
практичну	 підготовку	 [2].	 Тобто	 нормативно-правовий	 акт	 закріпив	 необхідність	 організації	 у	
вищих	навчальних	закладах	проходження	практики	всіма	студентами,	курсантами	чи	слухачами.	
У	той	же	час	закон	не	визначив	види	практики,	їх	кількість,	тривалість	та	порядок	оцінювання,	
надавши	право	їх	регламентації	безпосередньо	навчальним	закладам.		

На	сьогоднішній	день	вищі	навчальні	заклади	системи	МВС	забезпечують	починаючи	з	другого	
курсу	проходження	курсантами	навчальних	та	виробничої	практики	в	комплектуючих	підрозділах	
поліції.	Кожен	університет	розробляє	програму	проходження	кожного	звидів	практик	відповідно	
до	 навчальних	 планів	 підготовки	 фахівців	 для	 підрозділів	 поліції.	 Оцінювання	 практики	
здійснюється	 через	 проведення	 захисту	 матеріалів	 практики,	 що	 включають	 в	 себе	 щоденник,	
характеристику-відгук	та	звіт.	Програмою	практики	може	бути	передбачено	подання	до	захисту	й	
інших	 документів,	 що	 підтверджують	 набуття	 курсантом	 практичних	 навичок	 роботи	
поліцейського.	 На	 захист	 матеріалів	 практики	 зазвичай	 запрошуються	 представники	
комплектуючих	органів	поліції	для	об’єктивного	оцінювання	проходження	практики.	

Варто	 відмітити,	 що	 на	 сьогоднішній	 день	 проходження	 практики	 не	 може	 в	 повній	 мірі	
забезпечити	опанування	курсантами	практичних	навичок,	оскільки	досить	часто	бази	проходження	
практики	 не	 допускають	 їх	 до	 виконання	 практичних	 завдань,	 обмежуючи	 їх	 роботою	 з	
документацією.	У	зв’язку	з	цим	доцільно	Міністерству	внутрішніх	справ	зобов’язати	комплектуючі	
органи	 поліції	 забезпечувати	 належні	 умови	 для	 проходження	 практики	 курсантами.	 При	 цьому	
необхідно	розробити	методичні	вказівки	для	керівників	практики	щодо	організації	її	проведення.	

Крім	 проходження	 навчальних	 та	 виробничої	 практик,	 у	 вищих	 навчальних	 закладах	 МВС	
України	 застосовуються	 й	 інші	 форми	 практичного	 навчання.	 Серед	 них:	 участь	 в	 охороні	
публічного	 порядку;	 несення	 служби	 в	 добових	 нарядах	 із	 забезпечення	 безпеки	 навчального	
закладу;	проведення	бінарних	занять	із	залученням	працівників	поліції;	проведення	екскурсій	та	
занять	 в	 органах	 та	 підрозділах	 поліції;	 тощо.	 Дані	 форми	 сприяють	 закріпленню	 теоретичних	
знань,	отриманих	під	час	занять.	Використання	даних	форм	не	є	обов’язковим	та	застосовується	
на	 розсуд	 викладача	 або	 керівництва	 вищого	 навчального	 закладу.	 У	 той	 же	 час	 їх	 широке	
застосування	сприяло	б	кращій	підготовці	майбутніх	поліцейських.	

Аналіз	зарубіжного	досвіду	практичної	підготовки	поліцейських	дозволяє	виділити	систему	
підготовки	 таких	 правоохоронців	 у	 Великобританії.	 Тут	 навчальний	 процес	 складається	 з	 двох	
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частин:	навчання	в	межах	системи	Національної	підготовки	поліції	та	навчання	безпосередньо	в	
практичних	 підрозділах.	 З	 метою	 належної	 організації	 навчання	 на	 місцевому	 рівні	 в	 усіх	
поліцейських	підрозділах	діють	навчальні	центри.		

Підготовка	 поліцейських	 кадрів	 у	 Німеччині	 здійснюється	 в	 рамках	 програм,	 складених	
Поліцейською	 академією.	 Перший	 рік	 направлений	 на	 вивчення	 основ	 теорії	 й	 практики	
поліцейської	 діяльності,	 за	 ним	 іде	 рік	 служби	 в	 діючих	 підрозділах	 під	 керівництвом	
досвідчених	 наставників,	 після	 цього	 ще	 пів	 року	 теоретичного	 навчання,	 яке	 завершується	
іспитом	на	звання	поліцейського	[3].	

В	 усіх	 поліцейських	 навчальних	 закладах	 європейських	 держав	 велика	 увага	 приділяється	
розвитку	 комунікативних	 якостей,	 навичок	 і	 умінь,	 техніці	 спілкування;	 веденню	 розмови;	
мистецтву	 переконання;	 взаємодії	 з	 представниками	 національних	 і	 сексуальних	 меншин,	 а	
також	 із	 психічно	 неврівноваженими	 людьми;	 розв’язанню	 сімейних	 суперечок;	 техніці	
переговорів,	 підготовці,	 організації	 та	 проведенню	 зборів	 (презентацій);	 зв’язкам	 із	
громадськістю;	відносинам	із	представниками	влади,	преси,	радіо	і	телебачення	[4].	

Узагальнюючи	 вищевикладене,	 варто	 зазначити,	 що	 в	 європейських	 державах	 практичній	
підготовці	поліцейських	приділяється	більше	уваги	ніж	в	Україні.	Крім	того,	теоретичне	навчання	
в	 поліцейських	 вищих	 навчальних	 закладах	 Європи	 направлене	 на	 розвиток	 комунікативних	
якостей,	навичок	взаємодії	з	населенням,	вирішення	практичних	ситуацій,	техніці	переговорів	та	
отримання	 інших	 практичних	 умінь.	 У	 зв’язку	 з	 цим	 у	 вищих	 навчальних	 закладах	 Міністерства	
внутрішніх	 справ	 України	 доцільно	 переглянути	 навчальні	 плани	 в	 напрямку	 збільшення	
тривалості	проходження	практик,	акцентування	уваги	на	дисциплінах	практичного	спрямування.	
Крім	 того,	 необхідно	 зобов’язати	 викладачів	 указаних	 закладів	 застосувати	 різноманітні	 форми	
проведення	 занять,	 що	 сприяють	 набуттю	 практичних	 навичок	 роботи	 поліцейського.	 Також	
кращій	 підготовці	 майбутніх	 поліцейських	 сприяло	 б	 створення	 на	 базах	 органів	 чи	 підрозділів	
поліції	навчально-тренінгових	центрів	для	проведення	занять	з	курсантами.	
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