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ВИКОРИСТАННЯ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ У ПІДГОТОВЦІ 
МАЙБУТНІХ ПРАВООХОРОНЦІВ В ДНІПРОПЕТРОВСЬКОМУ 

ДЕРЖАВНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ВНУТРІШНІХ СПРАВ 
 

Успішне виконання завдань щодо захисту прав і законних інтересів 
громадян, забезпечення публічного порядку та безпеки, припинення 
правопорушень, не в останню чергу залежить від того, чи досконало володіють 
працівники підрозділів Національної поліції передовими формами і методами 
боротьби зі злочинністю, чи належним чином застосовують їх на практиці.  

На необхідність належної професійної підготовки майбутніх 
правоохоронців, постійно зверталась увага останніми роками. З моменту 
реформування в нашій країні системи правоохоронних органів та створення 
Національної поліції, система професійної підготовки майбутніх 
правоохоронців, як і підходи до неї, неодноразово змінювалися.  

Адже, життя не стоїть на місці, і протидія криміналітету постійно 
потребує вжиття різнопланових заходів для підтримання правопорядку в 
державі, забезпечення законних прав та свобод громадян. 

У зв‘язку з подальшим прагненням України приєднатися до 
Європейського співтовариства, актуального значення набуває проблема 
підвищення якості й ефективності діяльності сил охорони правопорядку щодо 
забезпечення прав і свобод громадян. У зв‘язку з цим в закладах вищої освіти зі 
специфічними умовами навчання системи МВС, які готують майбутніх 
правоохоронців почали вивчати та запроваджувати досвід зарубіжних країн, 
щодо наближення до інтеграції освітнього процесу до Європейських 
стандартів. Змінилися тенденції підходу і до навчання майбутніх поліцейських. 

Не стоїть осторонь цього процесу й Дніпропетровський державний 
університет внутрішніх справ, який є провідним вищим навчальним закладом 
Придніпров‘я, що здійснює підготовку фахівців для правоохоронних, 
правозахисних, судових органів, системи юстиції, юридичних служб 
підприємств та організацій. 

У 2016 році Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ 
було визнано кращим учбовим закладом регіону в галузі права. На сьогодні в 
ньому створено найпотужніший у регіоні потенціал вчених-юристів. Більшість 
фахівців юридичного профілю на Дніпропетровщині – це випускники 
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зазначеного університету, які завжди є затребуваними в органах судової влади 
та юстиції, податкової адміністрації, органах місцевого самоврядування, 
нотаріату, адвокатури та інших органах державної влади.  

Головною метою навчання в університеті є забезпечення підготовки 
висококваліфікованих працівників правоохоронних органів, які зможуть 
застосовувати ґрунтовні та глибокі загальноосвітні та спеціальні знання, у 
практичній діяльності з метою захисту особи, суспільства та держави від 
протиправних посягань, а також охорони прав, свобод та законних інтересів 
всіх верств населення. 

Саме, з цією метою в Дніпропетровському державному університеті 
внутрішніх справ широко звертаються до запозичення і використання в 
навчальному процесі зарубіжного досвіду. 

Так згідно програми двостороннього обміну Агентства Європейського 
Союзу «CEPOL Exchange»  постійно відбувається обмін тренерами  між 
Дніпропетровським державним університетом внутрішніх справ та Литовською 
школою поліції,  Естонської Академії наук безпеки,  викладачі кафедри 
тактико-спеціальної підготовки Дніпропетровського державного університету 
внутрішніх справ беруть участь у міжнародних семінарах тренінгах в  яких 
також беруть участь інструктори з Литви, Латвії,  Польщі, Естонії та Чехії, які 
проводяться  на базі Естонської Академії наук безпеки та інших закладів, що 
стосуються безпосередньо підготовки поліцейських та їх професійної 
діяльності. Зазначені тренінги є дуже важливим заходом, оскільки дозволяють 
обговорити найбільш ефективні тактики, методи і форми навчання та 
підвищення професійних навичок осіб, які забезпечують публічний порядок та 
безпеку. 

Під час зазначених тренінгів відпрацьовуються практичні заняття з 
використанням лазерного мультимедійного обладнання щодо затримання 
небезпечної та озброєної особи двома поліцейськими із застосуванням 
вогнепальної зброї. Відпрацьовуються різноманітні вправи які в подальшому 
використовуються  в навчальному процесі Дніпропетровського державного 
університету внутрішніх справ при проведенні занять з дисциплін «Тактико-
спеціальна підготовка» та «Вогнева підготовка», зокрема, щоб наочно побачити 
з якими небезпеками стикається співробітники поліції під час застосування 
вогнепальної зброї у публічному місці. Під час відпрацювання здійснюється 
відео зйомка ситуацій, що дає змогу після завершення занять проводити 
перегляд відеозаписів ситуацій для обговорення можливих варіацій розвитку 
ситуацій та тактики застосування спеціальних засобів (газовий балон, гумовий 
кийок) та вогнепальної зброї та  сформувати алгоритм застосування 
спеціальних засобів та вогнепальної зброї відносно озброєної та небезпечної 
особи, яка знаходиться у натовпі в публічному місці. 

Так, результатом впровадження міжнародного досвіду підготовки 
поліцейських, стало проведення з 2018 року на базі Дніпропетровського 
державного університету внутрішніх справ для курсантів 2 курсу факультету 
підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності практичних занять 
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з тактико-спеціальної підготовки у нічний час, під час яких здобувачі вищої 
освіти отримують міждисциплінарні знання та уміння щодо організації несення 
служби нарядами поліції, реагування на злочини та правопорушення у нічний 
час доби, що максимально наближені до умов в яких доведеться нести службу 
майбутнім правоохоронцям.  

З вересня 2020 року за сприяння місії з розвитку Республіки Болгарія в 
Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ був створений 
інтерактивний мультимедійний тир в якому наразі проводяться практичні 
заняття з використанням лазерного мультимедійного обладнання з 
моделюванням різноманітних ситуацій, що можуть виникнути під час 
виконання поліцейськими своїх службових обов‗язків. Також на даний час 
вирішено питання та активно проводиться робота щодо створення тактичного 
полігону, яке дозволяє зімітувати приватний будинок, поверх готелю чи поверх 
багатоквартирного будинку з квартирами, виробничі приміщення тощо і яке 
використовується для моделювання різноманітних ситуацій службової 
діяльності. 

Перспективами розробки програми в подальшому є обмін курсантами між 
університетом  та литовським навчальним закладом поліції. Як зазначає ректор 
ДДУВС Андрій Фоменко «Ми дуже уважно ставимось до питання вивчення 
мов у нашому навчальному закладі та прикладаємо максимум зусиль для 
розвитку цього напрямку. Постійно зростаюча кількість міжнародних заходів, 
закордонних навчань та стажувань науково-педагогічного складу свідчать про 
те, що нами активно проводиться робота, що сприяє впровадженню 
міжнародного досвіду в навчальний процес».  
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ПРОБЛЕМАТИКА МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ АСПЕКТІВ 
ВОГНЕВОЇ ПІДГОТОВКИ 

 
 Сучасна підготовка курсантів на практичних заняттях вміщує в собі 
доволі багато аспектів, одним із них є морально-психологічний, який 


