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1. Теми практичних занять 

 

ТЕМА №2. Організація професійної підготовки та підвищення 

кваліфікації  в Національній поліції  
1. Місце і роль навчальної практики та стажування в системі професійної 

підготовки персоналу. 

2. Кадровий резерв: поняття та особливості формування. 

3. Організація роботи з молодими фахівцями та працівниками 

Національної поліції. 

4. Сутність і складові елементи системи професійного добору персоналу. 

5. Організація початкової підготовки в системі Національної поліції. 

Вивчення теми спрямовується на формування у слухачів магістратури 

знань, вмінь та навичок, необхідних для якісного виконання завдань, 

поставлених перед поліцією, а саме підбір та прийом на службу в 

Національну поліцію; конкурсною системою комплектування кадрів та її 

запровадження в Національній поліції; порядком формування кадрового 

резерву на керівні посади в Міністерстві внутрішніх справ України, його 

територіальних підрозділах Національної поліції; актуальними проблемами 

нормативно-правового регулювання проходження служби в Національній 

поліції тощо. 

Слухачі повинні  скласти такі документи:   рапорт про підбір на службу 

в Національну поліцію.   
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відділ МВС України, 1996. 

25. Логвиненко Б.О. Медичне забезпечення, як складова соціального 

захисту ОВС // Науковий вісник Луганського державного університету 

внутрішніх справ Луганськ. - № 2. – 2007. 

26. Основи управління в органах внутрішніх справ: Методичні 

рекомендації до самостійного вивчення курсу  (викладачі А.М. Бандурка, 

А.К. Бессмертний, А.М. Комзок, В.І. Іваненко. – Харків: Університет 

внутрішніх справ, 1995. 
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ТЕМА 3. Оцінка діяльності персоналу Національної поліції. Організація 

діловодства.  
1. Основні вимоги до оформлення та складові контрольно-наглядової 

справи з початкової підготовки та проходження перепідготовки, 

спеціалізації, підвищення кваліфікації, стажування. 

2. Критерії оцінки результатів діяльності персоналу органів внутрішніх 

справ. 

3. Організація реєстрації та обліку документів в Національній поліції. 

4. Укладання номенклатури справ, формування та оформлення справ. 

5. Документообіг в Національній поліції. 

Вивчення теми спрямовується на формування у слухачів магістратури 

знань, вмінь та навичок, необхідних для якісного виконання завдань, 

поставлених перед поліцією, а саме критерії оцінки результатів діяльності 

персоналу Національної поліції; особливості проведення атестацій в 

Національній поліції; особливості оформлення документів у системі 

Міністерства внутрішніх справ України; особливості організації приймання 

та первинного опрацювання кореспонденції, що надходить до Національної 

поліції; організація реєстрації та обліку документів в Національній поліції. 

Слухачі повинні  скласти такі документи:   заповнити автобіографію та 

анкету кандидата на службу в Національну поліцію та скласти довідку 

попереднього вивчення кандидата на службу в Національну поліцію. 
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Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; на 
високому рівні сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі 
навчальні завдання, передбачені планом заняття, виконані в повному 
обсязі. Під час заняття продемонстрована стабільна активність та 
ініціативність. Відповіді на теоретичні питання, розв’язання практичних 
завдань щодо роботи з персоналом НП , висловлення власної думки 
стосовно дискусійних питань ґрунтується на глибокому знанні чинного 
адміністративного законодавства, теорії та правозастосовної практики 
офіцерів  поліції.  



4 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; в 
основному сформовані необхідні практичні навички та вміння в сфері 
роботи з персоналом НП; всі передбачені планом заняття навчальні 
завдання виконані в повному обсязі з неістотними неточностями. Під час 
заняття продемонстрована ініціативність. Відповіді на теоретичні питання, 
розв’язання практичних завдань, висловлення власної думки стосовно 
дискусійних питань переважно ґрунтується на знанні чинного 
адміністративного законодавства, теорії та правозастосовної практики 
офіцерів  поліції. 

3 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, у цілому засвоєні; практичні 
навички та вміння в сфері роботи з персоналом НП мають поверхневий 
характер, потребують подальшого напрацювання та закріплення; 
навчальні завдання, передбачені планом заняття, виконані, деякі види 
завдань виконані з помилками. 

2 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні частково, прогалини у 
знаннях не носять істотного характеру; практичні навички та вміння в 
сфері роботи з персоналом НП сформовані недостатньо; більшість 
навчальних завдань виконано, деякі з виконаних завдань містять істотні 
помилки, які потребують подальшого усунення. 

1 

Курсант, студент, слухач не готовий до заняття, не знає більшої частини 
програмного матеріалу, з труднощами виконує завдання, невпевнено 
відтворює терміни і поняття, що розглядалися під час заняття, допускає 
змістовні помилки, не володіє відповідними вміннями і навичками, 
необхідними для розв’язання професійних завдань. 

0 Відсутність на занятті 

 

 


