
Міністерство освіти і науки України 

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 

університет імені Григорія Сковороди» 

 

 

 

 

 

 

БЕРЕЖНИЙ ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 

 

 

 

УДК 378.147: 351.74 – 051 ] (477) 

 

 

 

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПРОФЕСІЙНОГО 

САМОВДОСКОНАЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ 

ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 

МВС УКРАЇНИ 

 

 

 

 

13.00.04 – теорія і методика професійної освіти 

 

 

 

 

 

Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата педагогічних наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переяслав – 2020



Дисертацією є рукопис. 

 

 

Робота виконана у ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 

університет імені Григорія Сковороди», Міністерство освіти і науки України. 

 

 

Науковий керівник   –  кандидат педагогічних наук, професор 

 РОЗСОХА Антоніна Павлівна, 

 ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький 

 державний педагогічний університет 

 імені Григорія Сковороди», 

 завідувач відділу аспірантури 

 та докторантури. 

 

Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, доцент 

БОНДАРЕНКО Валентин Володимирович, 

Національна академія внутрішніх справ, 

завідувач кафедри спеціальної 

фізичної підготовки; 

 

кандидат педагогічних наук, доцент, 

доктор юридичних наук 

ШВЕЦЬ Дмитро Володимирович, 

Харківський національний університет 

внутрішніх справ, 

ректор. 

 

 

Захист відбудеться «13» листопада 2020 р. о 14.00 годині на засіданні 

спеціалізованої вченої ради Д 27.053.03 в ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький 

державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» за адресою: 

08401, Київська обл., м. Переяслав, вул. Сухомлинського, 30, зала імені 

В. О. Сухомлинського. 

 

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці ДВНЗ «Переяслав-

Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» 

(08401, Київська обл., м. Переяслав, вул. Сухомлинського, 30). 

 

 

Автореферат розісланий «13 » жовтня 2020 р. 

 

 

Учений секретар 

спеціалізованої вченої ради      О. М. Новак



1 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Євроінтеграція освіти і процеси державних 

перетворень в Україні окреслюють сучасні підходи до професійної підготовки 

фахівців. У той же час суспільний правопорядок, становлення духовно-

моральних, демократичних норм і цінностей у громадському, культурному, 

політичному житті України обумовлюють інновації в підготовці фахівців 

правоохоронних органів. У цьому контексті важливою є розбудова системи 

освіти і підготовка кваліфікованих, компетентних правоохоронців відповідно 

до сучасного рівня світових стандартів. Сутність такого реформування і його 

результативність залежить від професійної підготовки фахівців 

правоохоронних органів, які забезпечують порядок, безпеку, охорону прав і 

свобод громадян України. 

Закон України «Про вищу освіту» (2014), «Про Національну поліцію» 

(2015), «Про Національну гвардію» (2015), Концепція реформування освіти в 

Міністерстві внутрішніх справ України (2016), Концепція розвитку освіти 

України на період 2015-2025 років (2015) передбачають підготовку у вищій 

школі фахівця правоохоронних органів з новітнім типом мислення, а також 

навчання й виховання цілісної особистості, зорієнтованої на індивідуальну 

самореалізацію і самовдосконалення.  

З урахуванням змін у чинному законодавстві, зокрема, з прийняттям 

Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 р., термін «заклади вищої освіти» 

уживається замість терміна «вищі навчальні заклади», закоординованого у темі 

дисертаційного дослідження. 

Сучасні педагогічні умови професійного самовдосконалення майбутніх 

фахівців правоохоронних органів вимагають якісної модернізації освітніх 

програм, підручників та навчально-методичного забезпечення, зорієнтованих 

на компетентнісний підхід у професійній підготовці. Особливістю цього 

підходу є використання сучасних форм і методів професійної підготовки, що 

забезпечують не лише досягнення певного рівня знань і вмінь майбутніх 

фахівців правоохоронних органів, а й розвиток їх здатності до професійного 

самовдосконалення (посилення мотивації навчання та ціннісних орієнтацій 

правоохоронної діяльності, виконання проблемних завдань на засадах творчості 

й пошукової діяльності, розвиток особистісних якостей).  

Теоретико-методологічний аспект проблеми професійної підготовки 

майбутніх фахівців у вищій школі знайшов відображення в дослідженнях 

А. Алексюка, К. Абульханової-Славської, В. Андрущенка, Ю. Бабанського, 

В. Кременя, Н. Ничкало, В. Лугового та ін. Різні аспекти професійної 

підготовки фахівців у вищій школі досліджують такі сучасні науковці як 

Н. Дем’яненко, І. Доброскок, Б. Євтух, В. Оржеховська, О. Плахотнік, 

А. Розсоха, М. Чобітько, О. Шапран та ін. 

Теоретичні і методичні засади професійної підготовки майбутніх фахівців 

правоохоронних органів висвітлюються в дослідженнях низки вчених, а саме: 

В. Бондаренка, Є. Гаркавцева, Н. Гребінь-Крушельницької, Л. Дягілєвої, 

І. Жукевич, І. Марчук, І. Михайліченко, В. Монастирського, В. Пліска, 
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І. Радомського, О. Тогочинського, Р. Троцького, Д. Швеця, В. Чернєя, 

Г. Яворської та ін.   

Фундамент суб’єктивного підходу до розуміння цілісної особистості у 

професійній підготовці спеціалістів закладений у дослідженнях Б. Ананьєва, 

І. Беха, Л. Виготського, І. Зязюна, І. Кона, О. Леонтьєва та ін. 

Проблемі активізації самовиховання та самовдосконалення особистості 

присвячені дослідження О. Антонової, В. Гриньової, К. Гордєєвої, 

О. Дерев’янко, І. Жукевич, О. Орішко, М. Сметанського та ін.  

Формування професійного самовдосконалення майбутніх фахівців 

правоохоронних органів із використанням інноваційних методів і технологій 

навчання відображено у працях зарубіжних учених: Х. Вілпу, Л. Давіеса, 

Дж. Талбота, І. Цанова та ін. 

Водночас при всьому розмаїтті проблеми підготовки фахівців 

правоохоронних органів слід констатувати відсутність спеціальних наукових 

праць, присвячених професійному їх самовдосконаленню у процесі фахової 

підготовки, та наявність низки суперечностей між:  

– потребою суспільства в компетентних фахівцях правоохоронних 

органів та реальним станом їх підготовки у ЗВО МВС України; 

– необхідними результатами діяльності закладів освіти МВС України 

та готовністю майбутніх правоохоронців до професійної діяльності; 

– можливостями змісту сучасних психолого-педагогічних дисциплін, 

методів і форм для самовдосконалення фахівців та недостатнім ступенем їх 

використання у процесі професійної підготовки. 

Отже, соціальна та педагогічна значущість цієї проблеми, її недостатня 

розробленість у теорії і практиці педагогічної освіти зумовили вибір теми: 

«Педагогічні умови професійного самовдосконалення майбутніх фахівців 

правоохоронних органів у вищих навчальних закладах МВС України». 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження виконане відповідно до наукових тем кафедри 

загальної педагогіки і педагогіки вищої школи «Інноваційна підготовка 

майбутніх учителів до професійної діяльності в умовах євроінтеграції» 

(державний реєстраційний номер 0118U005234) та кафедри професійної освіти 

«Педагогічні засади загальнокультурного та професійного розвитку особистості 

майбутнього фахівця у системі неперервної освіти» ДВНЗ «Переяслав-

Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» 

(державний реєстраційний номер 0118U003848). 

Тему дисертації затверджено вченою радою ДВНЗ «Переяслав-

Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» 

(протокол № 5 від 01.12.2014 р.) та узгоджено в Міжвідомчій раді з координації 

досліджень у галузі освіти, педагогіки і психології (протокол № 9 від 

23.12.2014 р.). 

Мета дослідження – розробити, теоретично обґрунтувати та 

експериментально перевірити педагогічні умови професійного 

самовдосконалення майбутніх фахівців правоохоронних органів у закладах 

вищої освіти МВС України. 
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Завдання дослідження: 

1. Проаналізувати сучасний стан проблеми професійного 

самовдосконалення майбутніх фахівців правоохоронних органів у педагогічній 

теорії і практиці.  

2. Визначити сутність та зміст поняття «пpoфeciйне caмoвдocкoнaлeння 

майбутніх фахівців правоохоронних органів». 

3. Охарактеризувати критерії та рівні сформованості професійного 

самовдосконалення майбутніх фахівців правоохоронних органів. 

4. Розробити модель професійного самовдосконалення майбутніх 

фахівців правоохоронних органів. 

5. Здійснити експериментальну перевірку й обґрунтувати педагогічні 

умови професійного самовдосконалення майбутніх фахівців правоохоронних 

органів. 

Об’єкт дослідження – професійна підготовка майбутніх фахівців 

правоохоронних органів. 

Предмет дослідження – педагогічні умови професійного 

самовдосконалення майбутніх фахівців правоохоронних органів у ЗВО МВС 

України. 

Методи дослідження: теоретичні: аналіз, синтез, зіставлення, 

порівняння, узагальнення та систематизація з метою вивчення філософської, 

психологічної, педагогічної і методичної літератури, державних освітніх 

стандартів вищої професійної освіти, визначення поняттєвого-категоріального 

апарату, обґрунтування методологічних основ професійного 

самовдосконалення; системного аналізу – для моделювання, діагностики і 

прогнозування підходів до професійного самовдосконалення майбутніх 

фахівців правоохоронних органів; вивчення й узагальнення досвіду професійної 

підготовки майбутніх фахівців правоохоронних органів у системі вищої освіти 

для обґрунтування педагогічних умов професійного самовдосконалення 

майбутніх фахівців правоохоронних органів; емпіричні: анкетування, 

тестування, спостереження, фокус-групове опитування, педагогічний 

експеримент – для діагностики й перевірки ефективності педагогічних умов 

професійного самовдосконалення майбутніх фахівців правоохоронних органів; 

статистичні методи обробки результатів дослідження – для кількісного та 

якісного аналізу емпіричних даних, перевірки достовірності даних проведеного 

експерименту. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що: 

 вперше на основі наукової джерелознавчої бази здійснено комплексне 

дослідження проблеми підготовки майбутніх фахівців правоохоронних органів 

у ЗВО МВС України, визначено сутність категорії «професійне 

самовдосконалення майбутніх фахівців правоохоронних органів» (свідомий і 

високоорганізований процес формування професійних умінь і навичок, 

підвищення рівня фахових компетентностей правоохоронця, спрямованих на 

забезпечення захисту прав та інтересів особистості, суспільства, держави з 

використанням оптимізованих методів і засобів гарантування публічної 

безпеки й порядку в межах виконання своїх посадових обов’язків); розроблено 
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та апробовано модель підготовки майбутніх фахівців правоохоронних органів у 

ЗВО МВС України, визначено педагогічні умови її реалізації (забезпечення 

позитивної мотивації та потреби у професійному самовдосконаленні 

майбутніх фахівців правоохоронних органів; конструювання змісту 

навчального матеріалу, що орієнтує майбутніх фахівців правоохоронних 

органів на самовдосконалення; створення розвивального, освітнього, соціально-

психологічного простору з використанням сучасних інноваційних технологій; 

інтегративний підхід до організації і проведення практики та стажування);  

 уточнено ключові дефініції «професійна підготовка», «підготовка 

майбутніх фахівців правоохоронних органів», «професійне 

самовдосконалення», основні тенденції і сучасні європейські підходи до 

професійного самовдосконалення майбутніх фахівців правоохоронних органів 

(уніфікація вимог до професійної підготовки правоохоронців, оновлення її 

змісту, форм і методів, оптимізація освітніх програм та державних 

стандартів, використання в процесі підготовки сучасних інноваційних 

технологій); 

 подальшого розвитку набули особливості науково-методичного 

забезпечення процесу професійної підготовки майбутніх фахівців 

правоохоронних органів у закладах вищої освіти України; методологічні 

підходи: системний (цілісний розгляд явищ у взаємозв’язку), діяльнісний 

(сукупність мети, завдань, змісту і результату), компетентнісний 

(компетентнісно орієнтована освіта), аксіологічний (формування професійних 

цінностей), акмеологічний (самовдосконалення й самореалізація особистості), 

інтегративний (поєднання особистісного і професійного напрямів), 

антропоцентричний (індивідуальні життєві орієнтири особистості), 

синергетичний (саморозвиток).  

Практичне значення отриманих результатів полягає в розробленні 

навчальної програми спецкурсу «Особливості професійного самовдосконалення 

майбутніх фахівців правоохоронних органів», апробації педагогічної моделі 

професійного самовдосконалення майбутніх фахівців правоохоронних органів, 

яка спрямована на підвищення рівня ефективності та універсальності 

професійної підготовки майбутніх фахівців правоохоронних органів усіх 

структурних підрозділів МВС України, удосконаленні інструментарію роботи з 

майбутніми фахівцями правоохоронних органів у розв’язанні проблеми 

самовдосконалення. 

Матеріали дослідження доцільно використовувати під час розроблення 

освітніх програм, підручників і посібників, робочих навчальних програм, 

організації педагогічної і навчальної практик курсантів. 

Результати дослідження впроваджено в освітній процес Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого (акт від 21.11.2019 р.), 

Національної академії внутрішніх справ (акт від 28.11.2019 р.), Національної 

академії Національної гвардії України (акт від 4.12.2019 р.), Харківського 

національного університету внутрішніх справ (акт від 23.12.2019 р.), ДВНЗ 

«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія 

Сковороди» (довідка № 793 від 9.12.2019 р.). 
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Особистий внесок здобувача. Наведені в дослідженні наукові результати 

і висновки отримані автором особисто. У статті [4], виконаній у співавторстві з 

А. Розсохою, автору належить розкриття сутності освітнього середовища як 

провідного чинника професійного самовдосконалення майбутніх фахівців 

правоохоронних органів, визначення й характеристика основних компонентів 

освітнього середовища, що формують професійне самовдосконалення 

правоохоронця. У термінологічному словнику [12] здобувачем обґрунтовано і 

розкрито значення основних термінів з проблеми підготовки майбутніх 

фахівців правоохоронних органів до професійного самовдосконалення. 

Апробація матеріалів дисертації. Основні положення та результати 

дослідження висвітлювалися та обговорювалися на науково-практичних 

конференціях різних рівнів: міжнародних – «Безпека життєдіяльності і охорона 

здоров’я дітей і молоді ХХІ сторіччя: сучасний стан, проблеми та перспективи» 

(Переяслав, 18-19.09.2014 р., форма участі – очна), «Управління процесом 

кадрового забезпечення інноваційного розвитку вищих навчальних закладів 

України» (Київ, 25-26.09.2014 р., форма участі – очна), «Безпека 

життєдіяльності і охорона здоров’я дітей і молоді ХХІ сторіччя: сучасний стан, 

проблеми та перспективи» (Переяслав, 24-25.09.2015 р., форма участі – очна), 

«Розвиток ключових компетентностей майбутніх учителів у процесі 

професійної підготовки» (Переяслав, 29.02.2016 р., форма участі – заочна), 

«Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України» 

(Харків, 21.04. 2017 р., форма участі – заочна), «Передові технології реалізації 

освітніх ініціатив» (Переяслав, 05.02.2018 р., форма участі – очна), «Сучасна 

українська освіта: стратегії та технології навчання молоді і дорослих» 

(Переяслав, 27.02. 2018 р., форма участі – заочна), «Тьюторство як засіб 

інтернаціоналізації освітньо-наукового простору вищої школи» (Київ, 18-

19.10.2018 р., форма участі – заочна), «Передові технології реалізації освітніх 

ініціатив» (Переяслав, 05.02.2019 р., форма участі – очна); всеукраїнських – 

«Інноваційні арт-терапевтичні технології» (Переяслав, 12.03.2019 р., форма 

участі – очна); Міжнародному конгресі «Педагог в інклюзивному просторі: 

траєкторія фахової підготовки фахівця» (Переяслав, 08.11.2018 р., форма участі 

– очна); Міжнародному науковому форумі «Освіта для миру» (Київ-Переяслав, 

08-10.10.2019 р., форма участі – очна).  

Публікації. Основні положення й результати дослідження висвітлені у 

12 наукових працях (2 – у співавторстві), серед яких: 4 статті в наукових 

фахових виданнях, 1 – у зарубіжному виданні, 5 тез у збірниках матеріалів 

наукових конференцій, 1 стаття в іншому науково-методичному виданні, 1 

термінологічний словник.  

Структура та обсяг дисертації. Робота складається із анотацій 

українською й англійською мовами, вступу, трьох розділів, висновків до 

кожного розділу, загальних висновків, списку використаних джерел 

(389 найменування, із них 4 – іноземною мовою), 5 додатків. Загальний обсяг 

дисертації – 269 сторінок, з них основного тексту – 178 сторінок. Робота 

містить 9 таблиць, 6 рисунків на 15 сторінках. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтована актуальність обраної проблеми, розкритий зв’язок 

дисертаційної роботи з науковими програмами, планами, темами; визначені 

мета, завдання, об’єкт, предмет, методи дослідження, висвітлена його наукова 

новизна та практичне значення отриманих результатів, наведені дані щодо їх 

апробації й упровадження. 

У першому розділі – «Теоретичні основи професійного 

самовдосконалення майбутніх фахівців правоохоронних органів» – 

здійснено історико-ретроспективний аналіз сучасної системи підготовки 

майбутніх фахівців правоохоронних органів; конкретизовано та розкрито 

сутність понять «професійна підготовка фахівців правоохоронних органів», 

«професійне самовдосконалення майбутніх фахівців правоохоронних органів» 

тощо; обґрунтовано теоретичні засади професійного самовдосконалення 

майбутніх фахівців правоохоронних органів.  

На основі вивчення й інтерпретації наукових джерел (В. Бондаренко, 

О. Діденко, В. Сокуренко, Р. Троцький, О. Федоренко) визначено основні 

складники (соціально-гуманітарний, професійний і практичний) та особливості 

професійної підготовки майбутніх фахівців правоохоронних органів 

(відповідність освітньо-професійних програм державним стандартам, 

спрямованість змісту освітніх програм на розвиток ключових 

компетентностей, гнучкість навчальних планів і програм, високі вимоги до 

якості змісту навчання, високий професійний рівень викладачів). 

З урахуванням наукових позицій учених щодо професійного 

самовдосконалення майбутніх фахівців (О. Діденко, Л. Дудікова, Р. Загнибіда, 

О. Затворнюк, О. Ігнатюк, А. Кошолап, А. Кужельний, В. Купрієвич, О. Сафін, 

Т. Шестокова, Г. Цветкова та ін.) подано авторське розуміння дефініції 

«професійне самовдосконалення» як цілеспрямованого, безперервного, 

системного процесу, спрямованого на набуття якісно нових характеристик у 

процесі підвищення рівня власного професіоналізму, пов’язаного із 

професійним самопізнанням, професійною самоактуалізацією, професійною 

самоорганізацією та професійною самореалізацією. 

На основі аналізу психолого-педагогічних джерел, виявлення 

особливостей та змісту професійної підготовки майбутніх фахівців 

правоохоронних органів також визначено сутність категорії «професійне 

самовдосконалення майбутніх фахівців правоохоронних органів» – свідомий і 

високоорганізований процес формування професійних умінь і навичок, 

підвищення рівня фахових компетентностей правоохоронця, спрямованих на 

забезпечення захисту прав та інтересів особистості, суспільства, держави з 

використанням оптимізованих методів і засобів гарантування публічної безпеки 

й порядку в межах виконання своїх посадових обов’язків. 

Наукова інтерпретація означених понять, вивчення змісту, форм, методів 

підготовки майбутніх фахівців правоохоронних органів надали можливість 

з’ясувати структуру підготовки, що включає фахові, психолого-педагогічні, 

технологічні знання, ціннісні орієнтації, гармонійний фізичний і психічний 

розвиток, уміння на професійному рівні проводити правоохоронну діяльність. 
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З’ясовано, що сьогодні ЗВО МВС України здійснюють підготовку 

фахівців ступенів бакалавра та магістра за спеціальностями «Право», 

«Правоохоронна діяльність» та «Психологія» для підрозділів кримінальної 

поліції (карного розшуку, боротьби з наркозлочинністю, злочинами, 

пов’язаними з торгівлею людьми); економічно-правової безпеки (підрозділи 

захисту економіки); досудового розслідування (органи досудового 

розслідування), кібербезпеки (підрозділи, що забезпечують захист 

інформаційних систем поліції, підрозділи боротьби з кіберзлочинністю), 

оперативних підрозділів (підрозділи, що забезпечують проведення негласних 

слідчих (розшукових дій), техніко-кримінального забезпечення (науково-

дослідні, експертно-криміналістичні підрозділи) та фахівців підрозділів 

психологічного забезпечення. 

Доведено, що посилені вимоги до професійної підготовки майбутніх 

фахівців правоохоронних органів у закладах вищої освіти МВС України 

зумовлюють необхідність суттєвого вдосконалення змісту, форм, методів 

вивчення фахових дисциплін з метою формування високого рівня готовності до 

професійного самовдосконалення. 

На основі методів компаративістики в дослідженні виявлено особливості 

зарубіжного досвіду підготовки правоохоронних органів. Визначено, що 

засадничими компонентами підготовки майбутніх поліцейських за кордоном є 

ціннісно-мотиваційний, змістовий, процесуальний. Вагомими факторами 

залучення кваліфікованих фахівців до роботи в поліції в зарубіжних країнах є 

престижність правоохоронної діяльності, матеріальна забезпеченість 

працівників, значна соціальна захищеність, державна політика позитивного 

іміджу поліцейських структур із використанням засобів масової інформації. 

Висока технічна оснащеність, практична спрямованість освітнього процесу, 

вироблення спеціальних правоохоронних умінь і навичок, адаптована до 

реальних умов підготовка фахівців із конкретних напрямів діяльності – такі 

стандарти мають стати орієнтирами для ЗВО МВС України. 

У контексті аналізу психолого-педагогічних і філософських джерел 

визначено методологічні підходи, що забезпечують ефективність професійного 

самовдосконалення майбутніх фахівців правоохоронних органів, а саме: 

системний (розроблення методів дослідження й конструювання складних за 

організацією об’єктів як систем); діяльнісний (активність у пізнанні, 

спілкуванні та розвитку майбутнього правоохоронця); компетентнісний 

(засвоєння знань та способів практичної діяльності); аксіологічний (значущість 

індивідуальної системи цінностей у професійній діяльності майбутнього 

правоохоронця); акмеологічний (становлення і розвиток професіоналізму, 

досягнення вершин правоохоронця-професіонала); інтегративний (структурна 

перебудова навчально-методичного забезпечення на засвоєння інтегрованих 

знань); антропоцентричний (інтегроване поєднання у змісті діяльності 

соціальних вимог з індивідуальними життєвими орієнтирами особистості); 

синергетичний (здатність складних систем до змін за рахунок зовнішніх 

чинників і власних внутрішніх можливостей). 
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Встановлено, що традиційна система професійної підготовки майбутніх 

фахівців правоохоронних органів потребує оновлення й модернізації, що 

полягають в адаптації освітніх програм до сучасного рівня технологічного 

розвитку, використанні інноваційних технологій, побудові освітнього процесу 

як системи самовдосконалення особистості.  

У другому розділі – «Педагогічні умови формування готовності 

майбутніх фахівців правоохоронних органів до професійного 

самовдосконалення у ЗВО МВС України» – визначено компоненти, 

показники та рівні готовності майбутніх фахівців правоохоронних органів до 

професійного самовдосконалення; охарактеризовано педагогічні умови 

формування готовності досліджуваного феномену; розроблено та обґрунтовано 

модель підготовки майбутніх фахівців правоохоронних органів до професійного 

самовдосконалення. 

З’ясовано, що ефективна й організована професійна підготовка у ЗВО 

визначає готовність майбутніх фахівців правоохоронних органів до 

професійного самовдосконалення як складного багатоаспектного, інтегрованого 

особистісного утворення, що характеризується активно-позитивним ставленням 

курсантів до професійного зростання, стійкою професійною спрямованістю 

щодо його здійснення, наявністю професійно важливих якостей, основою яких 

є професійні самопізнання, самоорганізація та самореалізація. Уточнено 

структуру готовності курсантів до самовдосконалення, а саме:  

– мотиваційний компонент, що визначає усвідомлення майбутніми 

фахівцями необхідності професійного самовдосконалення; прагнення до 

реалізації програми саморозвитку; усвідомлення цінності самопізнання та 

самореалізації; 

– когнітивний компонент, який передбачає оволодіння системними 

знаннями, уміннями, навичками, необхідними для професійного 

самовдосконалення курсантів; 

– особистісно-діяльнісний компонент, котрий охоплює  поетапність й 

активний самостійний пошук шляхів професійного самовдосконалення; 

самопізнання, контроль і регуляцію власної діяльності; самостійність і 

відповідальність. 

Доведено, що компоненти готовності, складаючи єдине ціле, створюють 

систему професійної готовності майбутнього правоохоронця до професійного 

самовдосконалення. 

У процесі дослідження визначено критерії готовності майбутніх фахівців 

правоохоронних органів до професійного самовдосконалення (мотиваційно-

ціннісний, когнітивно-знаннєвий, діяльнісно-практичний), які інтегративно 

відобразили рівні готовності досліджуваного феномену, а саме: 

– низький, що характеризується фрагментарним усвідомленням 

майбутніми фахівцями необхідності професійного самовдосконалення; 

відсутністю прагнення до реалізації програми саморозвитку; не усвідомленням 

цінності самопізнання та самореалізації; недостатніми знаннями, уміннями, 

навичками, необхідними для професійного самовдосконалення курсантів;  
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відсутністю пошуку шляхів щодо саморозвитку, самовдосконалення; 

елементарним самопізнанням, контролем і регуляцією власної діяльності в 

окремих ситуаціях; недостатньою самостійністю і невідповідальністю; 

– середній, що визначається частковим усвідомленням майбутніми 

фахівцями необхідності професійного самовдосконалення; прагненням до 

реалізації програми саморозвитку та епізодичним усвідомленням цінностей 

самопізнання та самореалізації; фрагментарними знаннями, уміннями, 

навичками, необхідними для професійного самовдосконалення курсантів;  

несистематичними пошуками шляхів саморозвитку, самовдосконалення; 

частковим самопізнанням, контролем і регуляцією власної діяльності;  

самостійністю і відповідальністю у типових ситуаціях професійної діяльності; 

– високий, який характеризується усвідомленням майбутніми 

фахівцями необхідності професійного самовдосконалення; стійким прагненням 

до реалізації програми саморозвитку; усвідомленням цінності самопізнання та 

самореалізації; оволодінням системними знаннями, уміннями, навичками, 

необхідними для професійного самовдосконалення курсантів; поетапністю 

роботи щодо саморозвитку й активним самостійним пошуком шляхів 

професійного самовдосконалення; самопізнанням, контролем і регуляцією 

власної діяльності; самостійністю і відповідальністю. 

Вихідні результати сформованості означених рівнів досліджуваного 

феномену визначено у процесі констатувального експерименту (206 курсантів), 

який довів незначну різницю (у 2,7%) між високим (37,7% курсантів) і середнім 

(35,0% курсантів) рівнями готовності майбутніх фахівців правоохоронних 

органів до професійного самовдосконалення. Низький рівень дослідженого 

феномену на констатувальному етапі експерименту фіксувався у 27,3% 

курсантів. Отримані результати експерименту засвідчили, що наявні підходи до 

формування готовності майбутніх фахівців правоохоронних органів до 

професійного самовдосконалення недостатньо відповідають потребам 

суспільства у висококваліфікованих кадрах, не дають можливості на належному 

професійному рівні займатися самовдосконаленням правоохоронної діяльності. 

Саме тому актуальним аспектом дослідження стало обґрунтування цілісної 

моделі професійного самовдосконалення майбутніх фахівців правоохоронних 

органів. Така модель уміщувала мету, методологічні підходи, структуру 

досліджуваного феномену, педагогічні умови, форми і методи навчання, етапи 

експериментальної роботи (підготовчий, базовий та підсумковий), рівні, 

критерії та результат професійного самовдосконалення майбутніх фахівців 

правоохоронних органів у ЗВО МВС України (рис. 1). 

Для реалізації мети дослідження та отримання позитивного результату 

визначено методологічні підходи (системний, діяльнісний, компетентнісний, 

аксіологічний, акмеологічний, інтегративний, антропоцентричний, 

синергетичний).  
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Рис. 1. Модель професійного самовдосконалення майбутніх фахівців 

правоохоронних органів у ЗВО МВС України. 

Мета: підготовка майбутніх фахівців правоохоронних органів до професійного 
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Основою спроєктованої моделі професійного самовдосконалення 

майбутніх фахівців правоохоронних органів у ЗВО МВС України стали 

педагогічні умови формування досліджуваного феномену як комплексу заходів 

та обставин реалізації запланованих експериментальних дій, а саме:   

– забезпечення позитивної мотивації та потреби у професійному 

самовдосконаленні майбутніх фахівців правоохоронних органів;  

– конструювання змісту навчального матеріалу, що орієнтує майбутніх 

фахівців правоохоронних органів на самовдосконалення;  

– створення розвивального, освітнього, соціально-психологічного 

простору з використанням сучасних інноваційних технологій;  

– інтегративний підхід до організації і проведення практики та 

стажування. 

Визначені педагогічні умови реалізувалися у процесі експериментальної 

роботи – комплексно, взаємозалежно та взаємопов’язано.  

У третьому розділі – «Експериментальна перевірка ефективності 

педагогічних умов професійного самовдосконалення майбутніх фахівців 

правоохоронних органів у ЗВО МВС України» – схарактеризовано 

організацію та хід педагогічного експерименту; доведено ефективність 

упровадження запропонованих педагогічних умов професійного 

самовдосконалення майбутніх фахівців правоохоронних органів у ЗВО МВС 

України; проаналізовано та узагальнено результати експерименту. 

Дослідно-експериментальна робота включала проведення 

констатувального та формувального етапів педагогічного експерименту. При 

цьому на констатувальному етапі (2014-2016 навч. рр.) вивчення професійно-

педагогічних дисциплін на бакалаврському рівні та психолого-педагогічних 

дисциплін і педагогічної практики у магістрів проводилося за традиційною 

методикою, що не передбачало використання інноваційних методів і форм 

навчання, спрямованих на активізацію професійного самовдосконалення 

майбутніх фахівців правоохоронних органів. Метою початкового етапу 

експерименту було уточнення особливостей сучасного стану готовності до 

професійного самовдосконалення майбутніх фахівців правоохоронних органів 

(206 курсантів) у Національній академії внутрішніх справ, Харківському 

національному університеті внутрішніх справ, Національній академії 

національної гвардії України, Національному університеті імені Ярослава 

Мудрого. 

З урахуванням структури досліджуваного феномену в експериментальній 

роботі було використано діагностичну методику для визначення мотивації 

майбутніх фахівців до професійного самовдосконалення (Т. Ільїної, 

Н. Кузьміної); систему авторських тестових завдань, анкетування, фокус-

групове опитування, педагогічне спостереження, бесіди, результати 

проходження різних видів практик, методи експертної оцінки тощо.  

У процесі формувального експерименту (2016-2019 навч. рр.) за 

навчальними програмами та запропонованим авторським спецкурсом 

«Особливості професійного самовдосконалення майбутніх фахівців 
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правоохоронних органів» проводилося навчання із застосуванням розробленої 

моделі та запропонованих педагогічних умов підготовки майбутніх фахівців 

правоохоронних органів до професійного самовдосконалення.  

Для створення експериментальної програми було використано концепції 

самоактуалізації та самореалізації особистості А. Маслоу та К. Роджерса, теорії 

самовиховання особистості Л. Рувинського. Експериментальну програму 

реалізовано у три етапи (підготовчий, базовий та підсумковий), на яких було 

активно застосовано різні форми і методи навчання: проблемні лекції, 

імітаційно-ігровий метод (професійно-ділові, рольові, організаційно-діяльнісні 

ігри, групові дискусії), моделювання (типові і нетипові ситуації), тренінги і 

тренінгові вправи (ефективна поліція, адекватне спілкування), метод проєктів 

(аналіз ситуації, цілепокладання, планування), інтерактивні методи (фокус-

групи (гайди), мозковий штурм, метод проблемних питань, часове обмеження, 

метод нових варіантів, метод незавершених речень ) тощо. У підсумку 

формувального експерименту було зроблено контрольний зріз із метою 

виявлення динаміки рівнів готовності майбутніх фахівців правоохоронних 

органів до професійного самовдосконалення. Діагностика рівнів готовності 

здійснювалася в контрольних (62 осіб) та експериментальних групах курсантів 

(60 особи), що забезпечило об’єктивність отриманих результатів.  

Застосування педагогічних умов професійного самовдосконалення 

майбутніх фахівців правоохоронних органів виявилось ефективним, оскільки 

результати експерименту засвідчили підвищення рівня готовності курсантів до 

професійного самовдосконалення. У результаті проведеного експерименту 

показники високого рівня сформованості мотиваційного компоненту в 

курсантів закладів вищої освіти МВС України  в експериментальних групах зріс 

від 55,00% (до експерименту) до 86,67% (після експерименту), показник 

середнього рівня коливався від 25,00% (до експерименту) до 8,33% (після 

експерименту), показник низького рівня  зменшився із 20,00% (до 

експерименту) до 5,00% (після експерименту). Така динаміка мотиваційного 

компонента в майбутніх фахівців правоохоронних органів зумовлена 

психолого-педагогічним середовищем, залученням курсантів до різних видів 

діяльності, міжособистісними стосунками, культурою спілкування, морально-

етичними нормами служби.  

Порівняння статистичних даних сформованості когнітивного компонента 

готовності майбутніх фахівців правоохоронних органів до професійного 

самовдосконалення в умовах експериментальної роботи засвідчило зростання 

показників високого рівня цього компонента на 49,33% (із 36,67% до 85,00%), 

середнього – зменшення на 25,00% (із 35,00% до 10,00%). Суттєво знизилася 

кількість респондентів із низьким рівнем когнітивного компонента – на 23,33% 

(із 28,33% до 5,00%). У курсантів контрольних груп різниця показників за цим 

компонентом не зазнала суттєвих змін. Такі результати засвідчили ефективність 

експериментальної методики, що передбачала застосування професійно 

орієнтованих технологій, інтерактивних форм і методів навчання (лекції-бесіди, 

лекції-консультації, лекції-пресконференції, відпрацювання типових і 

нетипових практичних ситуацій із здійсненням ситуативного аналізу та 
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особистісно-професійної рефлексії, тренінгів тощо), сприяла формуванню 

ціннісно-орієнтаційного ставлення до фахової підготовки та правоохоронної 

діяльності.   

Також виявлено динаміку сформованості особистісно-діяльнісного 

компонента готовності майбутніх фахівців правоохоронних органів до 

професійного самовдосконалення в експериментальних групах: кількість 

курсантів з високим рівнем зросла на 58,33% (із 26,67% до експерименту до 

85,00% після експерименту), із середнім рівнем – на 21,67% зменшилася (із 

35,00% до 13,33%), кількість осіб із низьким рівнем зменшилася на 36,66% (із 

38,33% до 1,67%). Показники в контрольних групах особистісно-діяльнісного 

компонента: кількість курсантів з високим рівнем зросла на 32,25% (із 29,04% 

до 61,29%), із середнім рівнем – зменшилася  на 1,61% (із 35,48% до 33,87%), із 

низьким рівнем – зменшилася на 30,64% (із 35,48% до 4,84%). Позитивна 

динаміка була досягнена шляхом запровадження у практику роботи спецкурсу 

«Основи професійного самовдосконалення майбутніх фахівців правоохоронних 

органів», який був спрямований на розвиток внутрішньої самостійності, 

самооцінки, здібностей курсантів; активізації проходження різних видів 

практик (навчальної, виробничої, педагогічної, стажування); застосування 

методів експертної оцінки. 

Узагальнені показники динаміки рівнів готовності майбутніх фахівців 

правоохоронних органів експериментальних і контрольних груп до 

професійного самовдосконалення продемонстровано в табл. 1. 

Таблиця 1 

Динаміка рівнів готовності майбутніх фахівців правоохоронних органів до 

професійного самовдосконалення (в ос. і %) 
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КГ 62 16 25,81 8 12,9 22 35,48 19 30,64 24 38,71 35 56,46 

ЕГ 60 14 23,33 3 5,00 18 30,00 9 15,00 28 46,67 48 80,00 

 

Після проведення формувального експерименту в майбутніх фахівців 

правоохоронних органів в експериментальних групах, як і в контрольних, 

спостерігалася позитивна динаміка високого рівня готовності до професійного 

самовдосконалення з урахуванням мотиваційного, когнітивного і діяльнісного 

компонентів.  В ЕГ високий рівень коливався від 46,67% до 80,00%, середній – 

від 30,00% до 15,00%, низький – від 23,33% до 5,00%. У КГ спостерігалася 

кореляція 18,75% (до експерименту – 38,71%, після експерименту –56,46%) за 

рахунок зниження кількості курсантів з низьким рівнем (25,81% до 
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експерименту і 12,9% після експерименту) та середнім рівнем (35,48% до 

експерименту,  30,64% після експерименту). 

Аналіз результатів експерименту дає підстави констатувати, що мета 

дослідження щодо виявлення ефективності педагогічних умов професійного  

самовдосконалення майбутніх фахівців правоохоронних органів була 

досягнута. 

 

ВИСНОВКИ 

У дисертації здійснено наукове узагальнення та запропоновано новий 

підхід до проблеми професійного самовдосконалення майбутніх фахівців 

правоохоронних органів у закладах вищої освіти МВС України. Отримані в 

ході дослідження результати дають підстави зробити такі висновки: 

1. У результаті ретроспективного теоретичного аналізу проблеми 

професійного самовдосконалення майбутніх фахівців правоохоронних органів у 

закладах вищої освіти МВС України встановлено, що феномен досліджується у 

проєкції філософської, психологічної та педагогічної наук. Процес 

професійного самовдосконалення майбутніх фахівців правоохоронних органів 

реалізується через комплексне застосування взаємопов’язаних методологічних 

підходів: системного, діяльнісного, компетентнісного, аксіологічного, 

акмеологічного, інтегративного, антропоцентричного, синергетичного.  

Встановлено, що підготовка майбутніх фахівців правоохоронних органів 

як система, що цілеспрямовано конструюється і розвивається в напрямі 

професійного самовдосконалення, є складником його професійної діяльності, 

яка характеризується багатофункціональністю, динамічністю, напруженістю, 

високим рівнем відповідальності, послідовним і систематичним 

удосконаленням професійної компетентності. Виявлення педагогічного 

потенціалу фахової підготовки курсантів у закладах вищої освіти МВС 

України, аналіз зарубіжного досвіду формування готовності до професійного 

самовдосконалення майбутніх правоохоронців засвідчив, що на сучасному 

етапі розвитку правоохоронної сфери актуалізується потреба в підготовці 

мобільного фахівця, здатного самовдосконалюватися впродовж усього життя з 

метою виконання на високому професійному рівні функцій правоохоронця.  

2. На основі аналітичного огляду літературних джерел, наявних підходів 

до визначення понять у системному полі професійної підготовки було 

виявлено, що наукова проблема професійного самовдосконалення майбутніх 

фахівців правоохоронних органів є складним процесом та необхідною умовою 

їх становлення, оскільки передбачає поєднання взаємопов’язаних і 

взаємозалежних процесів: професійного самовиховання, професійної 

самоосвіти, професійного самопізнання. Встановлено, що самовдосконалення є 

поліаспектним, тривалим і безперервним процесом, який складається із 

планування, контролю і регуляції діяльності та є умовою професійного 

зростання й особистісних якісних змін, важливим компонентом підготовки 

майбутніх фахівців правоохоронних органів у ЗВО МВС України.  

Сформульовано авторське поняття «самовдосконалення майбутніх фахівців 

правоохоронних органів», що розглядається як свідомий і високоорганізований 
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процес формування професійних умінь і навичок, підвищення рівня фахових 

компетентностей правоохоронця, спрямованих на забезпечення захисту прав та 

інтересів особистості, суспільства, держави з використанням оптимізованих 

методів і засобів гарантування публічної безпеки й порядку в межах виконання 

своїх посадових обов’язків. 

3. Обґрунтовано структуру готовності до професійного 

самовдосконалення майбутніх фахівців правоохоронних органів, яка включає 

такі компоненти: мотиваційний, когнітивний, особистісно-діяльнісний, що дало 

змогу цілісно охарактеризувати готовність курсантів до професійного 

самовдосконалення з урахуванням специфіки професійного середовища, 

особливостей фаху, вимог до професіоналізму фахівців правоохоронної сфери.  

Визначено критерії і показники готовності до професійного 

самовдосконалення майбутніх фахівців правоохоронних органів, а саме: 

мотиваційно-ціннісний критерій (показники: усвідомлення майбутніми 

фахівцями необхідності професійного самовдосконалення; прагнення до 

реалізації програми саморозвитку; усвідомлення цінності самопізнання та 

самореалізації;); когнітивно-знаннєвий критерій (показники: оволодіння 

системними знаннями, уміннями, навичками, необхідними для професійного 

самовдосконалення курсантів); діяльнісно-практичний критерій (показники: 

поетапність й активний самостійний пошук шляхів професійного 

самовдосконалення; самопізнання, контроль і регуляція власної діяльності; 

самостійність і відповідальність).  

Критерії та їх показники дали можливість визначити рівні готовності 

майбутніх фахівців правоохоронних органів до професійного 

самовдосконалення: низький, середній, високий. 

4. Визначено педагогічні умови, які сприятимуть ефективній підготовці 

майбутніх фахівців правоохоронних органів до професійного 

самовдосконалення: забезпечення позитивної мотивації та потреби у 

професійному самовдосконаленні майбутніх фахівців правоохоронних органів; 

конструювання змісту навчального матеріалу; створення розвивального, 

освітнього, соціально-психологічного простору з використанням сучасних 

інноваційних технологій; інтегративний підхід до організації і проведення 

практики та стажування. 

Розроблено та впроваджено модель формування готовності до 

професійного самовдосконалення майбутніх фахівців правоохоронних органів, 

яка розглядається як складна, динамічна система, що реалізується поетапно 

(підготовчий, базовий, підсумковий етапи) у ході фахової підготовки. 

Результати експериментальної роботи підтвердили, що обґрунтовані 

педагогічні умови та модель забезпечують ефективність формування готовності 

до професійного самовдосконалення майбутніх фахівців правоохоронних 

органів. 

5. За результатами педагогічного експерименту розроблено та 

впроваджено у практику освітнього процесу спецкурс «Особливості 

професійного самовдосконалення майбутніх фахівців правоохоронних органів», 

який спрямовано на розвиток позитивного ставлення до професійного 



16 

самовдосконалення, формування вмінь раціонально складати програму 

професійного самовдосконалення, рефлексію рівня професійного розвитку 

майбутніх фахівців правоохоронних органів на основі використання 

проблемних лекцій, професійно-ділових, рольових, організаційно-діяльнісних 

ігор, моделювання різноманітних умов діяльності майбутніх фахівців 

правоохоронних органів, відпрацювання на практичних заняттях типових і 

нетипових практичних ситуацій.  

Здійснене дослідження не вичерпує всіх аспектів дослідницького пошуку. 

Подальшого вивчення потребують проблеми методів і форм професійного 

самовдосконалення майбутніх фахівців правоохоронних органів у ЗВО МВС 

України. 
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Здійснено аналіз сучасних підходів до професійного самовдосконалення 
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правоохоронних органів до професійного самовдосконалення. Розроблена та 
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рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук 

по специальности 13.00.04 – теория и методика профессионального 

образования. – ГВУЗ «Переяслав-Хмельницкий государственный 

педагогический университет имени Григория Сковороды», Переяслав, 2020. 

Исследование посвящено актуальной проблеме подготовки и 

профессионального самосовершенствования будущих специалистов 

правоохранительных органов в учреждениях высшего образования МВД 

Украины. 

Осуществлен анализ современных подходов к профессиональному 

самосовершенствованию будущих специалистов правоохранительных органов, 

уточнен понятийно-терминологический аппарат исследуемой проблемы, 

выяснена сущность понятия «профессиональное самосовершенствование 

будущих специалистов правоохранительных органов». Определены 

структурные компоненты, критерии и уровни, обоснованы методологические 

подходы формирования готовности будущих специалистов 

правоохранительных органов к профессиональному самосовершенствованию. 

Разработана и реализована модель профессионального самосовершенствования 

будущих специалистов правоохранительных органов в высших учебных 

заведениях МВД Украины. Внедрены в практику работы педагогические 

условия формирования исследуемого феномена. 

Ключевые слова: педагогические условия, профессиональное 

самосовершенствование, будущие специалисты правоохранительных органов, 

курсант, модель профессионального самосовершенствования, уровни 

самосовершенствования, высшие учебные заведения, МВД Украины. 
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Berezhnyi Y. M. Pedagogical conditions of professional self-improvement 

of future law enforcement specialists in the higher educational institutions of the 

Ministry of Internal Affairs of Ukraine. – On the rights of a manuscript. 

Thesis for the Candidate Degree in Pedagogy by speciality 13.00.04 – theory 

and methodology of professional education. – State higher educational institution 

«Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University», 

Pereiaslav, 2020. 

The thesis deals with the topical problem of future law enforcement specialists’ 

training for their professional self-improvement in the higher educational institutions 

of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine. 
The content, forms, methods of the issue have been developed and theoretically 

substantiated; modern approaches to professional self-improvement of future law 

enforcement specialists have been analyzed. The essence of the concepts «training of 

future law enforcement specialists», «professional self-improvement», criteria and 

readiness levels of future law enforcement specialists have been specified. 

The analysis of the problem of professional self-improvement of future law 

enforcement specialists at the universities of the Ministry of Internal Affairs is carried 

out through the lens of philosophical, psychological and pedagogical views. It is 

cleared out that the process of professional self-improvement of future law 

enforcement specialists is based on several interrelated methodological approaches: 

systemic, activity, competence, axiological, acmeological, integrative, 

anthropocentric, synergetic. 

It has been ascertained that the professional self-improvement of a cadet is a 

constituent of his/her professional activity, which is characterized by 

multifunctionality, dynamism, tension, high level of responsibility, and directed at 

continuous and systematic improvement of professional competence. 

It has been proved that the issue of professional self-improvement of future law 

enforcement specialists involves the combination of interrelated and interdependent 

processes: professional self-knowledge, professional self-actualization, professional 

self-organization and professional self-fulfillment. 

The structure of cadets’ readiness for professional self-improvement is 

substantiated. It includes such components as motivational, cognitive, personal 

activity, which allowed to make integral characteristics of cadets’ readiness for 

professional self-improvement taking into account the specific aspects of professional 

environment, job peculiarities, requirements for professionalism of law enforcement 

specialists. 

The criteria and indicators of future law enforcement specialists’ readiness for 

professional self-improvement, formed in the process of professional training, have 

been determined. The following levels of readiness of future law enforcement 

specialists for professional self-improvement are identified: low, medium, high. 

The pedagogical conditions of future law enforcement specialists’ training for 

professional self-improvement are defined and explained: providing positive 

motivation and need for professional self-improvement of future law enforcement 

specialists; constructing the content of educational material; creation of 

developmental, educational, socio-psychological space with the use of modern 
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innovative technologies; integrative approach to the organization of practice and its 

conduct. 

The model of formation of readiness for professional self-improvement of 

future law enforcement specialists has been developed and implemented. It is based 

on the values of future specialists’ professional development and on systemic and 

competence approaches and is regarded as a complex, dynamic system that is put into 

practice gradually in the course of professional training. The results of the 

experimental work confirmed that the substantiated pedagogical conditions and the 

model ensure the effectiveness of the formation of future law enforcement specialists’ 

readiness for their professional self-improvement. 

Key words: pedagogical conditions, professional self-improvement, future law 

enforcement specialists, cadet, model of professional self-improvement, levels of 

self-improvement, higher educational institution, the Ministry of Internal Affairs of 

Ukraine. 


