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Семестр № 3
Тема № 1:
Юридична педагогіка в
26
професійній підготовці
працівників поліції
Тема № 2:
Особливості побудови
26
освітнього процесу у ЗВО зі
специфічними умовами навчання
Тема № 3:
Юридична педагогіка в
професійній підготовці
24
працівників поліції до діяльності
в екстремальних умовах
Тема № 4:
Виховна робота з працівниками 24
поліції
Тема № 5:
Особливості організації
20
дистанційного навчання у ЗВО зі
специфічними умовами навчання
Всього за семестр № 3:
120

Лабораторні
заняття
Самостійна робота

Семінарські заняття

2

Лекції

Номер та назва навчальної теми

Всього

Кількість годин відведених на
вивчення навчальної
дисципліни
з них:

-

Вид контролю

1. Розподіл часу навчальної дисципліни за темами

20

20

екзамен

2. Методичні вказівки до семінарських занять
Тема № 1. Юридична педагогіка в професійній підготовці працівників
поліції
Семінарське заняття. Юридична педагогіка в професійній підготовці
працівників поліції
Навчальна мета заняття: визначити рівень засвоєння матеріалу з даної
теми, рівень сформованості уявлень про основні завдання юридичної
педагогіки в професійній підготовці поліцейського; розкрити значення
юридичної педагогіки для покращення процесу адаптації до професійної
діяльності у працівників поліції; розвивати вміння застосовувати знання щодо
організації навчального процесу працівників поліції.
Кількість годин – 4 годин
Навчальні питання:
1.
Предмет, цілі, об’єкт і методи юридичної педагогіки та її місце в
загальній системі педагогічної науки та юриспруденції.
2.
Основні завдання юридичної педагогіки в практичній діяльності
працівників поліції
3.
Педагогічні особливості, завдання і методи професійної підготовки
працівників поліції.
4.
Педагогічні технології в процесі адаптації до професійної
діяльності у працівників поліції.
5.
Педагогічні функції керівників підрозділів поліції.
6.
Педагогічні моделі і технології, що застосовуються в зарубіжній
педагогіці для підготовки правоохоронців.
Методичні вказівки:
У відповіді на перше питання здобувачі дають визначення педагогіці, як
сукупності теоретичних і прикладних наук, що вивчають процеси виховання,
навчання і розвиту особистості. Далі вони розкривають сутність наступних
понять:
- об'єкт юридичної педагогіки – правова сфера суспільства, законність і
правопорядок;
- мета – всебічне сприяння створенню правового суспільства, зміцненню
законності і правопорядку;
- предмет юридичної педагогіки – педагогічні факти, закономірності та
механізми утворення, навчання, виховання і розвитку працівників
правоохоронних органів та особливості розробки системи педагогічно
обґрунтованих і ефективних шляхів зміцнення законності і правопорядку,
правового виховання населення і боротьби зі злочинністю.
Користуючись підручником О.М. Столяренко «Юридична педагогіка»
здобувачі визначають структуру та місце юридичної педагогіки у загальній
системі педагогічної науки та юриспруденції.
Також необхідно виділити та дати загальну характеристику загальній,
спеціальній методології та методам юридичної педагогіки, а саме:

- загальна методологія – сукупність основних наукових принципів і
способів організації теоретичної і практичної складової юридичної педагогіки:
об’єктивності, детермінізму, взаємозв’язку і взаємодії, розвитку тощо;
- спеціальна методологія - враховує своєрідність досліджуваних
педагогічних фактів, закономірностей і механізмів, властивих правовій сфері
суспільства: принцип єдності освіти, виховання, навчання, розвитку, діяльності,
способу життя і юридично значущої поведінки та дій людини тощо.
Здобувачі детально дають характеристику основним методам юридичної
педагогіки, а саме:
- організаційним методам (планування, підготовки та побудови
дослідження, розробки наукової гіпотези, системний, порівняльний,
лонгітюдний методи);
- методи збору даних розраховані на виявлення достовірних фактів
(подій, ознак, дій, вчинків, відносин, цифр, факторів тощо);
- методи обробки даних (педагогічний аналіз зібраних даних,
статистичний обрахунок, складання таблиць і графіків, систематизації,
угруповання, синтезу і узагальнення, структурного аналізу, порівняння тощо);
- методи інтерпретації і оцінки даних (оцінка зібраного матеріалу з
позицій методології та існуючих педагогічних теорій, порівняльно-оцінний,
експертно-педагогічний, причинно-наслідковий, системний тощо).
Аналіз зв’язків педагогіки з іншими науками дозволяє сформулювати
наступні висновки: юридична педагогіка є частиною загальної культури
людства; тісно пов’язана з іншими науками і використовує дані цих наук;
запозичує наукові методи дослідження інших наук (наприклад, психології та
соціології); застосовує конкретні результати дослідження в практичній
діяльності (наприклад, в правоохоронних органах).
Даючи відповідь на друге питання здобувачі детально розкривають
наступні завдання юридичної педагогіки:
1) підвищення ефективності діяльності правоохоронців, формування у
них належного ставлення до використання знань юридичної педагогіки;
2) проведення педагогічних досліджень з актуальних проблемам
діяльності працівників поліції;
3) поширення педагогічних знань, навчання уважному ставленню до
громадян, суворому дотриманню їх прав та забезпеченню законності;
4) розробка і впровадження педагогічних форм, методів і заходів щодо
здійснення системи виховання та системи професійно-педагогічної підготовки
працівників правоохоронних органів;
5) педагогічне сприяння професійному розвитку особистості
правоохоронця;
6) профілактика, корекція та подолання негативних відхилень в поведінці
та професійному становленні правоохоронців;
7) поліпшення якості професійної освіти в системі МВС на основі
підвищення науково-педагогічного рівня викладачів, вдосконалення методик
викладання юридичних дисциплін, впровадження нових педагогічних та
інформаційних технологій та розширення практичної підготовки курсантів,

слухачів, здобувачів;
8)
оптимізація
педагогічних
систем
підготовки
працівників
правоохоронних органів до дій в екстремальних умовах, до боротьби з
тероризмом, до забезпечення особистої безпеки;
9) сприяння якісній підготовці керівників, їх консультування щодо
педагогічного підходу в індивідуальній та груповій роботі з працівниками
правоохоронних органів;
10) допомога правоохоронцям в правовому вихованні, навчанні та
консультуванні різних верств населення, громадських формувань, засобів
масової інформації, сім’ї тощо;
11) вивчення зарубіжного досвіду вирішення юридико-педагогічних
проблем, поліцейської педагогіки, а також можливостей і шляхів його
використання в системі органів внутрішніх справ
Відповідаючи на третє питання здобувачам слід зазначити, що
професійна підготовка працівників поліції є спеціально організованою
педагогічною системою підвищення і підтримки професійної готовності
персоналу до ефективного вирішення мінливих і конкретних завдань. Вона, як і
система виховання, є важливим елементом організації управління і
забезпечення діяльності правоохоронного органу. Маючи в своїй основі
навчання, професійна підготовка правоохоронців зобов’язана вирішувати
триєдине педагогічне завдання: навчання + виховання + розвиток.
Далі здобувачі детально зупиняються на поясненні завдань професійного
розвитку правоохоронців, а саме:
- розвиток професійного мислення (юридична, тактичне, оперативне,
криміналістичне, технічне, психолого-педагогічне тощо);
- удосконалення професійної спостережливості, уваги та пильності;
- тренування професійної пам’яті;
- формування здатності до перевтілення і рольової поведінки;
- розвиток професійно-психологічної стійкості;
- формуванням правових поглядів, установок на дотримання законності,
звичок і потреб у повазі прав і гідності інших людей, інтересу до вивчення
психологічних і педагогічних особливостей людей,
- виховання патріотизму, любові до професії, почуття обов’язку,
прагнення до підвищення рівня професіоналізму, сміливості, мужності,
самостійності, ініціативності тощо.
Процес професійної підготовки втілюється на заняттях. Найважливіші
форми їх організації такі: лекція, семінар, практичне заняття, тренування,
тренінг, самостійне заняття (самопідготовка), залік, екзамен. Кожній формі
занять притаманні свої особливості організації і методики які і розкривають
здобувачі.
У відповіді на четверте питання необхідно зазначити, що на адаптацію
молодих працівників поліції впливає рівень розвитку колективу – уміння
побачити перші успіхи, стимулювати ретельність, що впливає на їх мотивацію
досягнення успіху й задоволеність працею, формує впевненість у собі, тобто
адаптація – це робота з наставником, колективом і самим працівником.

Адаптація в основному завершується до кінця 1-го року несення служби.
Це проявляється в засвоєнні основних професійних прийомів, методів роботи й
ціннісних орієнтацій. Молодий працівник починає ідентифікувати себе з
поліцією, у нього з’являється почуття єдності з іншими працівниками, почуття
професійної гордості, він зв’язує свою подальшу долю зі службовою кар’єрою
й результатами професійної діяльності.
У відповіді на п’яте питання здобувачі зауважують, що ефективність і
надійність функціонування колективу потребує певних зусиль з організації,
визначення цільової спрямованості, координації дій кожного працівника і всієї
групи. Іншими словами, потребує діяльності керівника.
Керівник виконує низку педагогічних функцій, а саме:
- формування особистості підлеглих (наприклад, особистий приклад);
- виховання дисциплінованості, відповідальності, самостійності,
активності тощо (методом заохочення і покарання);
- формування у працівників адекватної професійної мотивації (інтерес до
роботи,
розуміння
сутності
вирішуваних
завдань,
спілкування,
взаєморозуміння, гуманність);
- профілактичну (запобігати стресовим станам).
Здобувачі дають розгорнуту характеристику кожній із вищезазначених
функцій.
Шосте питання: розкрити закордонний досвід підготовки поліцейських до
несення служби використовуючи наступне джерело – Системи освіти та
підготовки поліції в регіоні ОБСЄ / Хатія Деканоідзе, Мадлен Хелашвілі: Київ,
2018. 164 с https://www.osce.org/files/f/documents/e/2/423404.pdf .
Навести приклади підготовки поліцейських в інших країнах. Так, у Грузії
поліцейськими можуть стати кандидати без спеціальної вищої освіти та вищої
освіти взагалі. Після проходження конкурсу кандидати проходять піврічний
курс спеціальної підготовки в Академії Міністерства внутрішніх справ. Щоб
стати детективом або криміналістом, в академію потрібно вступати вже з
вищою юридичною освітою. Для служби в патрульної поліції диплом про вищу
освіту не є обов’язковим.
У Польщі процедура прийняття кандидата на службу в поліцію є
багатоступеневою, відбувається в польових та навчальних підрозділах поліції і
включає в себе: 1) розгляд документів з точки зору їх відповідності вимогам;
2) вступна співбесіда (інформаційний етап, інструктаж); 3) тестування
загальних знань (в області функціонування державного управління, в тому
числі, поліції і громадської безпеки); 4) тест на визначення фізичних
показників; 5) психологічний тест (інтелектуальні здібності, соціальна
поведінка, стійкість тощо); 6) перевірка (чи дана особа може гарантувати
збереження секретності і, таким чином, може мати доступ до секретної
інформації); 7) комбінована співбесіда (для оцінки характеристик і придатності
кандидата, а також наявності компетенції, необхідної для служби в поліції);
8) медична комісія (визначення фізичної і психічної здатності кандидата до
служби в поліції). Підготовка поліцейських починається з початкової
професійної освіти, обов’язкової для початківців (протягом 5, 5 місяців). Цей

етап навчання здійснюють навчальні заклади з підготовки працівників поліції, а
саме: Вища школа поліції в Щитно; навчальний центр поліції в Легіоново;
школи поліції в Катовіце, Слупську і Пілі.
Теми для рефератів
1.
Дидактичне проектування освітнього процесу, планування власної
діяльності та конструювання діяльності здобувачів вищої освіти при
формуванні професійних знань і вмінь.
2.
Загальні принципами педагогічної підготовки та професійного
становлення особистості правоохоронця
3.
Формування ціннісних орієнтацій та професійної ідентичності
майбутніх працівників поліції
4.
Етапи організаційного процесу підготовки людини до професійної
діяльності в поліції
5.
Закордонні педагогічні технології підготовки професіоналів
правоохоронних органів
Література:
Основна:
1.
Бандурка О.М. Тюріна В.О., Федоренко О.І. Основи психології і
педагогіки : підручник. Х. : вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2003. 335 с.
2.
Головко Н.І. Правова педагогіка : навч. посіб. К. : МАУП, 2007.
248 с.
3.
Педагогіка вищої школи : навчальний посібник / О.І. Федоренко,
В.О. Тюріна, С.П. Гіренко, С.М. Бойко, М.О. Котелюх, П.Д. Червоний,
О.В. Медведєва; за заг. ред. О.І. Федоренко. Харків : ХНУВС, 2020. 240 с.
Допоміжна:
1.
Бандурка О.М., Тюріна В.О., Федоренко О.І. Основи педагогічної
техніки : навч. посібник для магістрантів, аспірантів, докторантів та викладачів
вищ. навч. закл. України, Х. : Титул, 2006. 176 с.
2.
Проблеми загальної і професійної педагогіки : Зб.наук.праць. Х. :
Каравела, 2000. 256 с.
3.
Про Національну поліцію України : закон України від 02.07.2015
№ 580-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2015. № 40-41. Ст. 379.
4.
Професіограми за основними видами поліцейської діяльності
(слідчого, оперуповноваженого карного розшуку (кримінальної поліції),
дільничного офіцера поліції) : наук. довід. Ч. 1. Київ : ДНДІ МВС України,
2018. 108 с.
5.
Федоренко О.І. Особливості організації виховної роботи з
працівниками поліції за кордоном // Підготовка працівників міліції (поліції):
державні та міжнародні стандарти : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м.
Донецьк, 28 квіт. 2011 р.) / Оргкомітет конф.: В.М. Бесчастний (голова) та ін.
Луганськ: ЛДУВС, 2011. С. 132-135.
Інформаційні ресурси в інтернеті:
1. Про вищу освіту : Закон України від 01.07.2014 № 1556-VII. URL :
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18.
2.
Про освіту : закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII. URL :

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19/
3.
Про схвалення Стратегії розвитку органів системи Міністерства
внутрішніх справ на період до 2020 року : розпорядження Кабінету Міністрів
України
від
15.11.2017
№
1023-р .
URL
:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1023-2017-%D1%80#Tex
4.
Про затвердження Положення про Національну поліцію : постанова
Кабінету
Міністрів
України
від 28.10.2015
№ 877.
URL
:
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/877-2015-%D0%BF/conv.
Тема № 2. Особливості побудови освітнього процесу у ЗВО із
специфічними умовами навчання
Семінарське заняття: Особливості побудови освітнього процесу у ЗВО
із специфічними умовами навчання
Навчальна мета заняття: визначити рівень засвоєння матеріалу з даної
теми, рівень сформованості уявлень про сучасні тенденції розвитку та
модернізації освіти у ЗВО із специфічними умовами навчання; розвивати
вміння та навички застосовувати знання щодо організації навчального процесу
у ЗВО із специфічними умовами навчання; аналізувати існуючу нормативну і
навчально-програмну документацію професійної підготовки фахівців,
відбирати необхідний дидактичний матеріал і конструювати предметний зміст
навчання із дисциплін і практичного навчання майбутнього поліцейського.
Кількість годин: 4 години
Навчальні питання:
1. Особливості організації освітнього процесу у ЗВО зі специфічними
умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських
2. Підвищення кваліфікації поліцейського.
3. Особливості професійної діяльності викладача ЗВО зі специфічними
умовами навчання.
Методичні вказівки:
У відповіді на перше питання слід розпочати з детальної характеристики
принципів освіти, як базових положень, які лежать в основі функціонування
закладів системи освіти України. Обґрунтування принципів зумовлюється
передусім закономірностями розвитку суспільства та політикою держави в
галузі освіти:

доступність для кожного громадянина всіх форм і типів освітніх
послуг, що надаються державою;

рівність умов для повної реалізації кожною людиною її здібностей,
таланту, усебічного розвитку;

гуманізм, демократизм, пріоритетність загальнолюдських духовних
цінностей;

органічний зв’язок зі світовою та національною історією,
культурою, традиціями;

незалежність освіти від політичних партій, громадських і релігійних
організацій;


науковий, світський характер освіти;

інтеграція з наукою й виробництвом;

взаємозв’язок з освітою інших країн;

гнучкість і прогностичність системи освіти;

єдність і наступність системи освіти;

неперервність і різноманітність освіти;

поєднання державного управління й громадського самоврядування
в освіті.
Аспіранти розкривають ефективність функціонування освітньо-виховного
середовища у ЗВО зі специфічними умовами навчання, а саме:
1) своєчасне і повне забезпечення встановленими видами ресурсів
(матеріально-технічне, кадрове, методичне тощо) для задоволення і
формування необхідних матеріальних та духовних потреб здобувачів;
2) ефективну організацію всіх видів виховної діяльності − навчальної,
службової, суспільно-духовної, культурної та спортивно-масової діяльності;
3) забезпечення зразкового статутного внутрішнього порядку у ЗВО зі
специфічними умовами навчання;
4) встановлення і розвиток правильних (статутних) службових та
позаслужбових взаємовідносин між суб’єктами освітньо-виховного процесу –
науково-педагогічними працівниками, керівниками (прямими і безпосередніми
начальниками) і здобувачами (курсантами), між курсантськими колективами,
міжособистісні стосунки всередині курсантських колективів;
5) турботу про здоров’я, фізичне виховання і розвиток здобувачів,
облаштованість їх побуту, надання допомоги сім’ям одружених
старшокурсників, формування гуманного способу життя, умінь і звичок в
організації та самоорганізації здорового культурного дозвілля, дотримання
правил високоморальної поведінки в громадських місцях;
6) педагогізацію середовища, тобто забезпечення зразкової особистісної
поведінки усіх науково-педагогічних працівників та керівного складу ЗВО зі
специфічними умовами навчання; розуміння керівниками курсантських
колективів виховного значення сумлінної праці (несення служби), дотримання
офіцерами встановлених норм високоморальної поведінки та вимогливого
ставлення до найближчого оточення (підлеглих), формування здорового
морально-психологічного клімату в кожному колективі здобувачів, створення і
підтримка належної естетичної обстановки в аудиторіях та місцях відпочинку,
санітарно-гігієнічного порядку в усіх службових приміщеннях на території
ЗВО;
7) формування у кожного здобувача потреб, бажань, уміння і прагнення
систематично займатися самовихованням та саморозвитком, службовопрофесійним й культурним самовдосконаленням.
Друге питання передбачає пояснення сучасної потреби суспільства в
неперервності освіти і навчання «впродовж всього життя». Науковим
підґрунтям неперервної освіти в Україні є праці С.Я. Батишева, Т.М. Десятова,
В.Г. Кременя, І.А. Зязюна, Н.Г. Ничкало та ін. Навчання «впродовж всього

життя» оголошується вже необхідністю функціонування освітнього простору в
державі. Європейській саміт 2000 року в Лісабоні наголосив підґрунтя політики
і практики Європейського Союзу у галузі освіти. За висновками саміту,
забезпечення успішного розвитку економіки і суспільства можливе за рахунок
запровадження освітнього принципу - «навчання протягом життя».
Системоутворювальним чинником неперервної освіти слугує суспільна
потреба в постійному розвитку кожної людини. Відповідно, неперервна освіта
визначається, як «процес, який охоплює все життя людини, що забезпечує
поступовий розвиток творчого потенціалу особистості і всебічне збагачення її
духовного світу, цілеспрямована систематична пізнавальна діяльність щодо
освоєння і вдосконалення знань, умінь, навичок, одержаних у загальних і
спеціальних установах, а також шляхом самоосвіти».
Завдяки своїй змістовій наповненості й необмеженості в часі неперервна
професійна освіта має можливості для виконання важливих функцій, а саме:
1.
соціокультурної, розвивальної (задоволення і розвиток духовних
запитів особистості, створення умов для її постійного творчого зростання);
2.
загальноосвітньої, компенсуючої (усунення недоліків у базовій
освіті, її доповнення новою інформацією, що з'являється в умовах
інформаційно-технологічної революції);
3.
адаптивної (гнучка професійна підготовка, перепідготовка й
підвищення кваліфікації з метою оновлення професійного досвіду, здобуття
іншого фаху в умовах постійних змін на виробництві, розвитку теле- та
радіокомунікацій, комп'ютерного доступу до інформаційних банків даних
тощо);
4.
економічної (задоволення потреб держави, регіонів, різних галузей
промисловості,
сільського
господарства
і
сфери
послуг
у
конкурентоспроможних фахівцях, підготовлених до впровадження новітніх
технологій, техніки та ін.).
Стратегія й тактика реалізації концепції неперервної освіти окреслена в
таких нормативно-правових документах, як: закон України “Про освіту”,
Державна національна програма «Освіта» (Україна ХХІ століття), Національна
доктрина розвитку освіти, Національна стратегія розвитку освіти в Україні на
2012–2021 рр. В останній наголошується на такому: «глобалізація, зміна
технологій, перехід до постіндустріального, інформаційного суспільства,
утвердження пріоритетів сталого розвитку, інші властиві сучасній цивілізації
риси зумовлюють розвиток людини, що є головною метою, ключовим
показником і основним важелем сучасного прогресу. В Україні має
забезпечуватися прискорений, випереджальний інноваційний розвиток освіти, а
також повинні створюватися умови для розвитку, самоствердження та
самореалізації особистості протягом життя».
Нині проголошена Національна стратегія розвитку освіти в Україні на
2012–2021 рр., яка визначає пріоритетні напрями розвитку освіти.
У третьому питанні необхідно розкрити значущість постійного
професійного самовдосконалення і росту, поняття педагогічної культури яке
слід розглядати як інтегровану єдність певних структурних компонентів

особистості, що гармонійно поєднуються між собою: наукового світогляду і
наукових знань, ерудиції, духовного багатства, особливих особистісних якостей
(гуманізму, справедливості, вимогливої доброти, толерантності, тактовності,
прагнення до самовдосконалення), культури педагогічного мислення,
психолого-педагогічної і методичної підготовки, досконалого володіння
педагогічною технікою, позитивного педагогічного іміджу, зовнішньої
естетичної привабливості.
Здобувачі, опираючись на дослідження В.М. Гриньова, дають визначення
та характеристику основним складовим педагогічної культури викладача:
- комунікативна культура;
- психолого-педагогічна та методична підготовка, педагогічна
майстерність;
- особистісні якості (гуманізм, духовне багатство, відкритість,
толерантність, справедливість, оптимізм, прагнення до самовдосконалення);
- ерудиція, наукові знання, науковий світогляд;
- етична поведінка (знання норм професійної етики, здатність взнавати
власні помилки, мовний та діловий етикет);
- професійна компететнтність, розвинене професійно-педагогічне
мислення;
- культура зовнішнього вигляду, позитивний імідж;
- педагогічна техніка як сукупність володіння собою і вербальними та
невербальними прийомами впливу на інших.
Теми для рефератів
1.
Побудова індивідуальної траєкторії навчання здобувача вищої
освіти
2.
Підвищення кваліфікації поліцейського та навчання впродовж
усього життя
3.
Педагогічна культура викладача закладу вищої освіти із
специфічними умовами навчання.
Основна:
1.
Артемова Л. В. Педагогіка і методика вищої школи : навч.-метод.
посіб. / Л. В. Артемова – Київ : Кондор, 2016. – 271 с.
2.
Бандурка О.М. Тюріна В.О., Федоренко О.І. Основи психології і
педагогіки : підручник. Х. : вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2003. 335 с.
3.
Головко Н.І. Правова педагогіка : навч. посіб. К. : МАУП, 2007. 248
с.
4.
Педагогіка вищої школи : навчальний посібник / О.І. Федоренко,
В.О. Тюріна, С.П. Гіренко, С.М. Бойко, М.О. Котелюх, П.Д. Червоний,
О.В. Медведєва; за заг. ред. О.І. Федоренко. Харків : ХНУВС, 2020. 240 с.
5. Фіцула М. М. Педагогіка : навч. посіб. / М. М. Фіцула. – Київ :
Академвидав, 2005. – 560 с.
Допоміжна:
1.
Бандурка О.М., Тюріна В.О., Федоренко О.І. Основи педагогічної
техніки : навч. посібник для магістрантів, аспірантів, докторантів та викладачів
вищ. навч. закл. України, Х. : Титул, 2006. 176 с.

2.
Гусаров С.М. Вищий навчальний заклад МВС України :
монографія; МВС України.Харків: Золота миля, 2013. 324 с.
3.
Десятов Т.М. Неперервна професійна освіта // Енциклопедія освіти /
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Тема № 3. Юридична педагогіка в професійній підготовці працівників
поліції до діяльності в екстремальних умовах
Семінарське заняття. Юридична педагогіка в професійній підготовці
працівників поліції до діяльності в екстремальних умовах
Навчальна мета заняття: визначити рівень засвоєння матеріалу з даної
теми, рівень сформованості уявлень про систему організації та педагогічні

методи підготовки працівників поліції до діяльності в екстремальних умовах;
розвивати вміння використовувати провідні педагогічні технології в організації
діяльності правоохоронного органу, об'єктивно оцінювати власний освітній і
професійний рівень, ділову кваліфікацію
Кількість годин – 2 години
Місце проведення – навчальна аудиторія
Навчальні питання:
1.
Педагогічна характеристика готовності працівника поліції до
діяльності в екстремальних умовах
2.
Система організації і педагогічні методи підготовки поліцейського
до діяльності в екстремальних умовах.
3.
Підготовка працівників поліції до забезпечення особистої безпеки.
Методичні вказівки:
У відповіді на перше питання здобувачі говорять про готовність
поліцейського до діяльності в екстремальних умовах як про сукупність якостей
і властивостей особистості, які підтримують стан мобілізованості психіки,
настроєність на найбільш доцільні, активні та рішучі дії в складних чи
небезпечних умовах виконання службових обов’язків.
Структура готовності працівника правоохоронних органів представлена
такими компонентами:
1) мотиваційний – настановлення на найбільш доцільні, активні, рішучі
дії та власну безпеку;
2) орієнтаційний – вивчення та усвідомлення умов і особливостей
діяльності, способів можливих дій при різних варіантах розвитку ситуації,
необхідних для цього властивостей та якостей особистості;
3) оціночний – об’єктивна оцінка ступеню небезпеки ситуації і власної
підготовленості для її вирішення, прогнозування можливих результатів,
внесення відповідних поправок у план Дій;
4) вольовий – самоконтроль, самомобілізація та керування власною
поведінкою, саморегуляція;
5) операціональний – уміння та навички реалізовувати професійні дії.
За наявності зазначених компонентів працівник у змозі настроїтися на
певну поведінку, на виконання дій, необхідних для досягнення поставленої
мети; підготувати, за необхідності, матеріальну базу для виконання завдання чи
створити умови для цього (здобути відсутню інформацію, провести тренування,
змоделювати схеми можливого розвитку подій); з початком дій уважно
слідкувати за динамікою ситуації обставин, оцінювати адекватність своєї
поведінки, модель якої була побудована раніше, прагнути реалізувати
оптимальні методи й засоби досягнення мети, свідомо керувати своїми
емоційними станами і поведінкою в цілому.
Даючи відповідь на друге питання здобувачі наголошують, що система
організації і педагогічні методи підготовки правоохоронців до діяльності в
екстремальних умовах мають три напрямки:
1) формування вміння володіти собою,
2) цілеспрямований розвиток якостей, необхідних для службово-бойової

діяльності,
3) загартування всіх найважливіших навиків та умінь труднощами
екстремальної обстановки.
Педагогічна підготовка здійснюється в три етапи: 1) завчасного
формування готовності до дій в екстремальних умовах; 2) безпосереднього
формування готовності до дій в екстремальних умовах; 3) підтримання
готовності в процесі виконання складного завдання.
Вмінням володіти собою – це продукт знання правоохоронця методів
самоврядування своїми станами і відпрацювання їх до автоматизму (наприклад,
самонакази і самонавіювання).
Професійно-психологічна стійкість до екстремальних факторів
формується на основі попереднього знайомства з ними. Все, що очікується,
знайоме, чинить на людину менший вплив. Важливо, щоб «хвилювання
першого разу» правоохоронець випробував у навчальній обстановці, а не в
реальній ситуації.
Здійснюється за допомогою наступних методів [допоміжна: 2]:
ознайомленням з фотографіями ситуацій, прослуховуванням фонограм із
записом звуків, що можуть бути несподіваними і вражаючими, переглядом
документальних відеофільмів, імітацією різних факторів екстремальних
ситуацій (дим, пожежа, вибух, неприємний запах, кров, стрілянина, стогони) за
допомогою імітаційних засобів); проведенням практичних занять у відповідних
реальним ситуаціям.
Стійкість до розумових труднощів вирішення завдань і розвиток
винахідливості, кмітливості, швидкості реакції, бойової ініціативи, пильності
правоохоронців розвивається шляхом: проведення раптової «тривоги»,
дорученням несподіваних завдань, на підготовку яких немає часу; створення
умов, коли ситуація не повністю зрозуміла, інформації про неї мало або занадто
багато (коли неясно, що важливо, а що неважливо, що враховувати, а що не
треба), коли частина інформації неточна, застаріла тощо; створення умов, коли
можливі рішення і дії і необхідно вибирати швидко, обґрунтовано, в нервовій
обстановці; обмеження часу на оцінку обстановки і прийняття рішення;
підтримання максимального темпу дій, змін обстановки.
Сміливість, активність, завзятість формується, коли при навчанні:
вибираються несприятливі погодні умови; створюється обстановка сильної
протидії з боку «противника»; імітується вихід з ладу засобів зв'язку, керівника
операції; створюється обстановка, яка веде до невдачі при першій спробі
вирішення.
Стійкість, витривалість, мужність розвиваються: веденням поневірянь,
умисним порушенням порядку забезпечення; проведенням занять з високими
фізичними навантаженнями, багаторазовим повторенням дій у високому темпі і
без надання часу на достатній відпочинок; збільшенням тривалості напружених
навчальних занять.
Слід зазначити, що пройшовши вищезазначені заняття правоохоронець
накопичує особистий досвід дій в екстремальних умовах та розвиває
впевненість у собі.

Готуючи відповідь на третє питання здобувачі повинні визначити, що
особиста безпека – це система організаційно-правових, фізичних і тактикопсихологічних заходів, які дозволяють забезпечити збереження життя та
здоров'я працівника правоохоронних органів і підтримання високого рівня
ефективності його професійних дій.
Особиста безпека є результатом реалізації комплексу заходів,
спрямованих на зниження рівня професійного ризику до реально можливого
мінімуму, що дозволяє гарантувати збереження життя і здоров'я, нормального
психічного стану і дієздатності працівника при високій ефективності вирішення
ним професійних завдань.
Особиста безпека визначається специфікою умов, змісту і форм
професійної діяльності; ступенем професійної захищеності працівника, у тому
числі-наявністю спеціальних заходів організаційно-правового. управлінського і
матеріально-технічного
характеру;
рівнем
професійно-психологічної
підготовленості працівника і наявністю у нього спеціальних знань та вмінь із
забезпечення особистої безпеки при вирішенні професійних завдань, або у
ситуаціях, пов’язаних із професійною діяльністю.
Загалом особиста безпека працівників правоохоронних органів
забезпечується такими блоками:
1) організаційно-правовий - комплекс об'єктивних передумов для
ефективного І безпечного здійснення професійної діяльності;
2) мотиваційно-особистісний - морально-поведінкові установки,
психологічна готовність "на виживання", тобто дотримання норм, правил і
спеціальних процедур, що гарантують особисту безпеку.
Суб’єктами першого блоку є відповідні державні інституції (Кабінет
Міністрів, Міністерство фінансів України, МВС України та ін.), що вирішують,
насамперед, завдання науково обґрунтованої реалізації правових, економічних,
матеріально-технічних та інших можливостей, наданих державою для
забезпечення захисту як системи в цілому, так і її конкретних працівників.
Суб'єктами першого блоку виступають також керівники органів і підрозділів,
які для ефективного вирішення питань особистої безпеки працівників повинні:
- аналізувати організаційно-правові та соціально-економічні умови
здійснення правоохоронної діяльності і чинники, що визначають реальний
рівень професійного ризику:
- формулювати та подавати у відповідні державні структури пропозиції
щодо підвищення рівня захищеності і безпеки працівників, забезпечувати
впровадження науково-практичних розробок із зазначеної проблеми;
- здійснювати результативні контакти з державними органами (у тому
числі з іншими правоохоронними органами і органами юстиції), громадськими і
приватними організаціями та об'єднаннями, засобами масової інформації,
населенням із метою забезпечення більш високого рівня професійної
захищеності і безпеки працівників;
- мобілізовувати наявні економічні і матеріально-технічні можливості для
підвищення рівня особистої безпеки працівників;

- приймати спеціальні управлінські рішення з метою підвищення рівня
професійної захищеності і безпеки;
- організовувати навчання працівників стратегії, тактиці та засобам
забезпечення особистої безпеки в системі бойової та службової, а також
професійно-психологічної підготовки.
Суб’єкти другого блоку – працівники, які для забезпечення особистої
безпеки повинні:
- знати і неухильно виконувати відповідні директивні вказівки
керівництва;
- знати основні тактико-операційні та психологічні прийоми забезпечення
особистої безпеки у різноманітних ситуаціях професійної діяльності;
- уміти аналізувати і узагальнювати досвід безпечної поведінки колег по
роботі та інших працівників у екстремальних умовах оперативно-службової
діяльності;
- знати, застосовувати і творчо збагачувати тактику, прийоми і засоби
забезпечення особистої безпеки та безпеки колег.
Теми для рефератів
1.
Педагогічні методи підготовки правоохоронців до діяльності в
екстремальних умовах
2.
Екстремальність в діяльності правоохоронців
Література:
Основна:
1.
Головко Н.І. Правова педагогіка : навч. посіб. К. : МАУП, 2007. 248
с.
2.
Педагогіка вищої школи : навчальний посібник / О.І. Федоренко,
В.О. Тюріна, С.П. Гіренко, С.М. Бойко, М.О. Котелюх, П.Д. Червоний,
О.В. Медведєва; за заг. ред. О.І. Федоренко. Харків : ХНУВС, 2020. 240 с.
Допоміжна:
1.
Бандурка О.М., Венедиктов В.С., Тімченко О.В., Христенко В.Є.
Екстремальна юридична психологія в діяльності персоналу органів внутрішніх
справ : наук.-практ. посібник, Х. : вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2005. 319 с.
2.
Про Національну поліцію України : закон України від 02.07.2015
№ 580-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2015. № 40-41. Ст. 379.
3.
Професіограми за основними видами поліцейської діяльності
(слідчого, оперуповноваженого карного розшуку (кримінальної поліції),
дільничного офіцера поліції) : наук. довід. Ч. 1. Київ : ДНДІ МВС України,
2018. 108 с.
Тема № 4. Виховна робота з працівниками поліції.
Семінарське заняття. Виховна робота з працівниками поліції.
Навчальна мета заняття: визначити рівень засвоєння матеріалу з даної
теми, рівень сформованості уявлень про основні напрямки, форми і методи
виховної роботи в діяльності правоохоронних органів; розвивати вміння
застосовувати методи самопізнання і морального самовиховання; відбирати
необхідний дидактичний матеріал і моделювати навчально-виховний процес;

використовувати провідні педагогічні технології в організації виховного
процесу.
Кількість годин – 2 годин
Навчальні питання:
1.
Характеристика основних напрямків, форм і методів виховної
роботи з працівниками поліції.
2.
Проблема формування моральної особистості майбутнього
поліцейського.
3.
Правове виховання і педагогічні шляхи попередження професійної
деформації особистості працівника поліції.
4.
Правила поведінки працівників поліції у професійній і
позаслужбовій діяльності.
5.
Суть і специфіка самовиховання працівників поліції.
Методичні вказівки:
У відповіді на перше питання спочатку необхідно розкрити поняття
виховання і дати йому декілька визначень, наприклад, виховання – це:
- усвідомлена діяльність щодо передачі новим поколінням суспільноісторичного досвіду;
- планомірний і цілеспрямований вплив на свідомість і поведінку людини
з метою формування певних установок, ціннісних орієнтацій тощо;
- спеціально організована діяльність спрямована на формування певних
рис характеру, що відбувається у взаємодії вихователя і вихованців.
Загалом виділяють дві групи теорій виховання:
1). Авторитарна (соціально орієнтована):
- орієнтація на певні цілі виховання, загальні для всіх;
- орієнтація на формування особистості за певним зразком;
- домінуюча роль вихователю;
- наявність вимог, суворо регламентують діяльність людей.
Серед педагогічних концепцій, які носять соціально-орієнтований
характер або пов’язують виховання з примусом, контролем з боку суспільства,
більш-менш жорстко орієнтують особистість на засвоєння заданих
суспільством норм, ролей, цінностей, треба назвати педагогіку біхевіоризму.
Класичний біхевіоризм стверджував, що прояви особистості зводяться до
поведінки, яку можна спостерігати, на відміну від почуттів, мислення, що
становлять внутрішній світ і які будуть недоступні вивченню за допомогою
наукових методів. Поведінку особистості вони зводили до суми реакцій на
ситуації-подразники (стимули), спираючись на вчення І.П. Павлова про умовні
рефлекси. У подальшому, розуміння поведінки людини ускладнилося.
Прагнення людини отримати позитивне підкріплення (схвалення) і бігти
негативного підкріплення – засудження, несхвалення, Б.Ф. Скіннер назвав
оперантною поведінкою. Людина орієнтується на наслідки власної поведінки,
тим самим вибираючи заохочувані суспільством вчинки і уникаючи
обвинувачувань. Дані положення лежать в основі програмованого навчання, що
базується на покроковому контролі за результатами навчання.
2). Гуманістична (особистісно орієнтовану):

- виховання відбувається в процесі вільної діяльності, гри;
- основними формами педагогічної взаємодії є практичні заняття і заняття
мистецтвом;
- на першому місці – розвиток індивідуальності.
Гуманістична педагогіка (психологія), стала реакцією на авторитарність в
педагогіці. Представники гуманістичної психології (А. Маслоу, К. Роджерс і
ін.) Вважають, що людина добра і прекрасна за своєю природою, що її псує
суспільство і що він повинна відстояти власну індивідуальність. Гуманістична
педагогіка розуміє особистість як складну, неповторну і вищу цінність. Як
стверджує А. Маслоу, вищою потребою особистості є потреба в
самоактуалізації – реалізації власних можливостей.
Представники
гуманістичної
педагогіки
формулюють
правила
педагогічного спілкування: демонструвати довіру; виступати як джерело
досвіду; володіти емпатією і стилем теплого спілкування з тими, хто
навчається; бути активним учасником групової взаємодії; відкрито
висловлювати власні почуття в групі; мати позитивну самооцінку, впевненість
в собі, життєрадісність.
Головне завдання виховної роботи в поліції: допомогти правоохоронцю
правильно орієнтуватися в житті, сумлінно виконувати покладені на нього
службові обов’язки, сформувати у нього любов до Батьківщини, шанобливе,
доброзичливе ставлення до громадян, високі професійно-моральні якості,
внутрішню потребу дотримуватися законів.
Виховна робота з пооліцейськими складається із комплексу
організаційних, морально-психологічних, інформаційних, педагогічних,
правових, культурно-просвітницьких та соціальних заходів.
Автори виокремлюють наступні принципи виховання поліцейських [5, 6]:
зв’язок виховання з професійною діяльністю; опора на позитивне в особистості;
цілеспрямованість виховання; виховання в колективі і через колектив; єдність
виховання і самовиховання; вимогливість до особистості і повагу її особистої
гідності; індивідуальний і диференційований підхід у вихованні; єдність і
узгодженість виховних впливів.
У відповіді на друге питання здобувачі повинні озвучити основні
проблеми формування моральної особистості майбутнього правоохоронця.
Наприклад, переклад етичних знань (категорій, принципів, норм) у внутрішні
настановлення особистості. Тобто, отримання і засвоєння правоохоронцем
певних етичних знань і перш за все тих, які визначають спосіб життя людини і
його відношення до обраної професії. Формування та розвиток таких якостей
особистості як, патріотизм, гуманізм, мужність, принциповість тощо.
Відповідь на третє питання – це визначення поняття професійна
деформація правоохоронця – негативні, небажані зміни особистості, які
розвиваються, під впливом професійної діяльності та професійної ролі.
Далі визначають прояви професійної деформації особистості: правовий
нігілізм, надмірну підозрілість, упереджене ставлення до громадян,
агресивність, порушення дисципліни та законності тощо.
Виховна робота з профілактики професійної деформації може включати

наступні види: підвищення управлінської культури керівників, забезпечення
узгодженої взаємодії правоохоронців, продумування посадових інструкцій і
функціональних
обов’язків,
складання
і
реалізація
психологічно
обґрунтованого графіка роботи і турбота про умови праці правоохоронців,
підвищення освіти та психолого-педагогічної культури тощо.
Готуючи відповідь на четверте питання слід опиратися на Наказ МВС
України № 1179 від 09.11.2016 затверджено «Правила етичної поведінки
поліцейських». Правила етичної поведінки поліцейських є узагальненим
зібранням професійно-етичних вимог щодо правил поведінки поліцейських та
спрямовані на забезпечення служіння поліції суспільству шляхом забезпечення
охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної
безпеки і порядку на засадах етики та загальнолюдських цінностей.
Дані Правила поширюються на всіх поліцейських, які проходять службу в
Національній поліції України. Дотримання вимог цих Правил є обов’язком для
кожного поліцейського незалежно від займаної посади, спеціального звання та
місцеперебування.
Метою цих Правил є урегулювання поведінки поліцейських з
дотриманням етичних норм, формування в поліцейських почуття
відповідальності перед суспільством і законом за свої дії та бездіяльність, а
також сприяння посиленню авторитету та довіри громадян до поліції.
Ці Правила ґрунтуються на Конституції України, Законах України «Про
Національну поліцію» , «Про запобігання корупції», інших законах України,
актах Президента України та постановах Верховної Ради України, прийнятих
відповідно до Конституції та законів України.Під час прийняття на службу до
поліції особу ознайомлюють з вимогами цих Правил.
Поліцейський здійснює свою діяльність відповідно до основоположних
принципів, які закріплені в Конституції України, Законі України, «Про
Національну поліцію», інших законодавчих актах України, а також у даних
Правилах, зокрема: верховенства права; дотримання прав і свобод людини;
законності; відкритості та прозорості; політичної нейтральності; взаємодії з
населенням на засадах партнерства; безперервності; справедливості,
неупередженості та рівності.
Слід зазначити Основні вимоги до поведінки поліцейського.Окремо
зупинитися на питаннях, що заборонено поліцейському під час виконання
службових обов’язків.
Поліцейський повинен дотримуватись субординації у стосунках з
колегами, з повагою ставитись до старших за віком. Необхідно звернути увагу
на поводження працівника поліції із затриманою особою. Так, поліцейський не
має права обмежувати свободу людини, крім як на підставах та в порядку,
визначених законом. Поліцейський зобов’язаний пояснити затриманій особі
зрозумілою для неї мовою підстави для затримання та права затриманої особи,
надати можливість з моменту затримання захищати себе особисто та
користуватися правовою допомогою захисника, а також повідомити про факт
затримання третій особі, яку повинна обрати затримана особа тощо.

Службове спілкування на будь-якому рівні повинно бути проникнуте
усвідомленням і переконанням, що питання, яке обговорюється, в однаковій
мірі важливе як для комунікатора так і для реципієнта. Службовий етикет є
сферою реалізації знань професійної етики.
Відповідаючи на п’яте питання здобувачі дають визначення процесу
самовиховання – свідома діяльність, спрямована на найбільш повну реалізацію
себе як особистості. Має двоїсту природу: вироблення бажаних, цінних якостей
і подолання недоліків, позбавлення від негативних, в уявленні суб’єкта,
якостей, звичок і рис характеру.
Слід зазначити, що процес самовиховання базується на активізації
механізмів саморегуляції і припускає наявність ясно усвідомлених цілей,
ідеалів, особистісних смислів.
Теми для рефератів
1.
Основні напрямки, форми і методи виховної роботи в діяльності
поліцейських
2.
Значення виховного процесу в сучасному закладі вищої освіти зі
специфічними умовами нгавчання
3.
Форми організації виховної роботи
4.
Типи взаємин особистості і колективу
5.
Правила педагогічного керівництва колективом
6.
Методи організації діяльності та формування досвіду суспільної
поведінки
7.
Лідер та його значення в згуртованості групи
8.
Значення ділових та рольових ігор в навчанні майбутніх
працівників поліції
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Тема № 5: Особливості організації дистанційного навчання у ЗВО зі
специфічними умовами навчання
Семінарське заняття Особливості організації дистанційного навчання у
ЗВО зі специфічними умовами навчання
Навчальна мета заняття:
Кількість годин – 2 години
Навчальні питання:
1. Особливості освітнього процесу за дистанційною формою навчання.
2. Основні терміни і поняття, що використовуються в освітньому процесі
із застосуванням технологій дистанційного навчання.
3. Основні елементи дистанційного навчання.
Методичні вказівки:
У відповіді на перше питання слід наголосити, що за певних умов
(наприклад, в умовах загальносвітової пандемії) використання технологій
дистанційного навчання є єдиним варіантом продовження освітнього процесу.
Як зазначає у своїй доповіді К.Л. Бугайчук (Сучасні аспекти організації
дистанційної форми навчання в системі МВС України та перспективи її
вдосконалення // Підготовка поліцейських в умовах реформування системи
МВС України : зб. наук. пр. [конф. (м. Харків, 29 трав. 2020 р.)] / МВС України,
Харків. нац. ун-т внутр. справ, Каф. тактич. та спец.-фіз. підгот. ф-ту № 2.
Харків : ХНУВС, 2020. С. 226-229) розробка дистанційного курсу має
починатися із аналізу цільової аудиторії, його змісту та умов проведення. Далі
необхідно врахувати умови, в яких перебувають слухачі курсу, оскільки від
цього залежить майбутній зміст курсу: обсяг матеріалу, домашніх завдань,
формат икладення матеріалу, і взагалі – форми організації освітнього процесу.
Дистанційне навчання розвивається колосальними темпами, цьому сприяє
й розвиток мережі Інтернет, і зростання її інформаційних і комунікаційних
можливостей. Однак, дистанційні технології, впроваджені в освітній процес,
вимагають більш ретельного відпрацьовування методик засвоєння знань,
аналізу пріоритетів факторів, що впливають на ефективність роботи викладачів
і здобувачів у дистанційному середовищі.
Дистанційне навчання може бути синхронним і асинхронним.
Синхронне – це прямий ефір, здобувач контактує через засоби зв’язку
безпосередньо з викладачем. Це може бути відео-, аудіозв’язок, спілкування в
чаті. Дозволяє підтримати здобувачів. Навіть коли викладач надсилає смайлик,
добрі слова, то це для здобувача – підтримка.

Асинхронне – потребує самостійного планування або планування за
допомогою викладача, дедлайнів. Може відбуватися через електронне
листування, телевізійні уроки, викладачі створюють блоги, сайти тощо.
Асинхронне дистанційне навчання так само потрібне, як і синхронне,
оскільки є здобувачі, яким потрібно більше часу на опрацювання тієї чи іншої
теми. Також є здобувачі з різними освітніми потребами, тож так навчанням ще
в тому, що його можна планувати, виходячи з наявних умов. Якщо здобувач
користується сімейним комп’ютером, а батьки працюють дистанційно, то
членам родини необхідно і завдяки асинхронному дистанційному навчанню
можливо узгодити роботу.
Найкращий результат має гібридне навчання – коли викладач
зустрічається із здобувачами в синхроні (наприклад на відеоконференції) і
водночас застосовує асинхронне навчання.
Міністерство освіти й науки України надало роз’яснення щодо організації
оцінювання в умовах дистанційного навчання (лист МОН України № 1/9-213
від 16 квітня 2020 року «Щодо проведення підсумкового оцінювання та
організованого завершення 2019-2020 навчального року»), яке може бути
здійснено у 2-х режимах.
У синхронному режимі учні можуть:
 виконувати тести на платформах Googleclassroom, Naurok, Moodle тощо
за вибором викладача та з урахуванням можливостей учня;
 виконувати письмові роботи, у тому числі диктанти, із використанням
відеоінструментів Skype, Zoom тощо;
 брати участь в усних формах контролю (усний переказ, читання
напам’ять вірша та прозових текстів, презентація та захист проєктів тощо) із
використанням відеоінструментів Skype, Zoom індивідуально або в групах;
 брати участь в онлайн-семінарах та онлайн-форумах із використанням
відеоінструментів Skype, Zoom або в чатах на платформах дистанційного
навчання (наприклад, Moodle) у закритих групах Facebook та ін.;
 виконувати інші завдання, запропоновані учителем. В асинхронному
режимі учні можуть:
 виконувати завдання на одній із платформ (Googleclassroom, Naurok,
Moodle та ін. за вибором вчителя);  виконувати письмові роботи у текстових
редакторах (Word та ін.) або у зошитах та надсилати вчителю файли з
виконаними завданнями електронною поштою, в один із месенджерів (Viber,
WhatsApp, Facebook тощо) або іншими засобами поштового зв’язку (за
відсутністю технічних засобів навчання або доступу до мережі Інтернет);
 писати диктанти з використанням аудіо або відеозаписів, створених та
надісланих вчителем;
 знімати на відео або записувати аудіо усних відповідей та надсилати
файли вчителю засобами електронного зв’язку;
 виконувати інші завдання, запропоновані учителем
Викладачам
можна
скористуватися
положеннями
методичних
рекомендацій щодо організації підвищення кваліфікації працівників
Національної поліції за дистанційною формою навчання, які були впроваджені

в практичну діяльність дорученням МВС України від 22.09.2017 року
№ 13930/05/22-2017.
Згідно цих рекомендацій кожна тема дистанційного курсу має містити
наступні обов’язкові елементи: лекції (теоретичний матеріал); додаткові
навчальні матеріали (відео, фото, документи професійного спрямування);
практичні завдання із методичними рекомендаціями щодо їх виконання; тестові
завдання для самоконтролю; посилання на онлайн лекції та практичні заняття
(вебінари); мультимедійні навчальні матеріали;віртуальні тренажери із
методичними рекомендаціями щодо їх використання; ділові ігри із
методичними рекомендаціями щодо їх виконання та проходження; форуми;
інші ресурси навчального призначення.
Характеристика курсу є загальною лаконічною інформацією про
дистанційний курс та його авторів, кафедру, спеціальність та рівень доступу до
курсу; навчальну програму (тематичний план), яка затверджена у
встановленому порядку; розклад навчальних занять, консультацій, контрольних
заходів; методичні рекомендації щодо роботи з курсом.
Методичні рекомендації повинні містити: відомості про авторів та
тьюторів курсу, контактну інформацію, інструкцію «Як працювати з курсом»,
інформацію, яку буде знати слухач після вивчення курсу, навички та вміння, які
слухач має демонструвати після вивчення курсу; шкалу оцінювання (критерії
оцінювання); глосарій курсу.
Глосарій повинен містити роз’яснення термінів та понять, які згадуються
у тексті навчального матеріалу. При цьому можна також подавати іншомовні
варіанти термінів;
список рекомендованих джерел (із можливими
гіперпосиланнями).
Освітній процес за дистанційною формою навчання здійснюється в таких
формах: самостійна робота; навчальні заняття; контрольні заходи.
Основними видами навчальних занять за дистанційною формою навчання
є: лекція, семінарські (практичні) заняття, веб-консультації.
Теми рефератів:
1. Особливості освітнього процесу за дистанційною формою навчання.
2. Позитивні та негативні аспекти дистанційного навчання.
Організаційно-технологічні моделі дистанційної освіти.
3. Структура дистанційного курсу.
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