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ЗНАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ - НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА 

ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СПІВРОБІТНИКА 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ 

Україна не може стояти осторонь від загальних інтеграційних 

тенденцій у європейській системі освіти. Вища освіта зазнає змін 
відповідно до процесів європейської інтеграції, що підтримуються 
урядом України. Національна політика в галузі викладання/вивчення 
іноземних мов зазнала значних позитивних змін. 

Навчання іноземній мові було й залишається невід’ємною 
складовою процесу формування сучасного фахівця. Щодо значимості 

виконання соціального замовлення свідчить той факт, що показник 
рівня володіння іноземною мовою включений у кваліфікаційну 
характеристику випускника вузу. Більш того, новітня європейська 
мовна політика орієнтує громадян Європи на багатомовність. Без цього 
успішна інтеграція в сучасному світі просто неможлива. Вивчення в 
навчальних закладах більш ніж однієї іноземної мови, безумовно, 

знаходиться в інтересах загальної національної політики України. Це 
свідчить про те, що знання майбутніми фахівцями декількох мов є 
надійною інвестицією в умовах ринкової економіки. 

У новітніх реаліях важливою умовою виконання Національною 
поліцією своїх функцій із забезпечення правопорядку та громадської 
безпеки в державі стало реформування (а фактично створення) нової 

системи підготовки кадрів. Необхідно наголосити, що стратегічним 
напрямом визначено курс на формування нової психології працівників 
поліції - як виконавців, так і керівного складу. 

Сучасна історія української поліції відкрила в її формуванні 
нову сторінку - міжнародне співробітництво за різними напрямами 
діяльності, зокрема в підготовці висококваліфікованих кадрів. 

Розвиваючи міжнародне співробітництво з правоохоронними органами 
країн близького 
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та далекого зарубіжжя, керівництво Національної поліції основними 
цілями підготовки кадрів розглядало: створення умов і можливостей 
для ознайомлення й застосування зарубіжного практичного досвіду 

організації навчання, визначення та розвиток напрямів діяльності щодо 
підвищення якості підготовки кадрів для правоохоронних органів на 
рівні світових стандартів; оцінку результатів такої підготовки, 
вдосконалення організації навчального процесу; здійснення наукових 
досліджень з питань організації правоохоронної діяльності, боротьби зі 
злочинністю тощо. 

Для реалізації цих завдань упродовж усього періоду становлення 
та розвитку системи підготовки кадрів були започатковані й набули 
розвитку різноманітні напрями та форми міжнародного 
співробітництва: співпраця з міжнародними поліцейськими 
організаціями, обмін делегаціями для ознайомлення з досвідом роботи 
в певних сферах правоохоронної діяльності, участь у міжнародних 

конференціях, семінарах, спільних проектах, організація стажувань, 
підвищення кваліфікації кадрів тощо. 

Співробітник поліції під час виконання своїх службових 
обов’язків спілкується не з одним десятком людей, а тому для 
обізнаного і неконфліктного спілкування з громадськістю він повинен 
дотримуватися правової культури та культури професійного мовлення. 

Особливо важливим елементом в цьому є знання іноземних мов. 
Знаючи мову, співробітник поліції, як і будь-яка сучасна людина, яка є 
особистістю різнобічною і допитливою, прагне у своєму житті, 
дізнатися якомога більше про інші країни і міста, познайомитися з 
культурою і звичаями інших народів. А як це можливо без знання 
іноземної мови? Україна є туристичною країною, і співробітник поліції 

несе службу з охорони громадського порядку, власності та забезпечує 
громадську безпеку громадян спілкується не тільки з жителями наших 
міст, але і з гостями, як з регіонів нашої країни, так і з закордонними 
гостями. Бачучи людину в поліцейській формі, іноземний турист в 
першу чергу звернеться саме до неї, так як саме співробітник поліції 
для них є офіційною особою, а не тільки представником 

правоохоронних органів, і володіння іноземною мовою в даній ситуації 
необхідно. Тому зараз відводиться серйозне ставлення і до 
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підготовки поліцейських, і до зарахування нових співробітників на 

службу. Знання іноземної мови не тількт підвищить статус 
поліцейського, а й буде залучати все більше туристів. 

То чи потрібно українським поліцейським знання іноземної 
мови? Здається, що відповідь на це питання напрошується сама. Звісно 
так! Але хочеться, щоб це нове віяння, продовжувало розвиватися в 
нашій країні, і знайшло підтримку у керівництва структури 

правоохоронних органів. Адже вміння спілкуватися іноземною мовою, 
в тому числі і для співробітника поліції, є в сучасному світі своєрідним 
вікном у світ, досягненням поставлених цілей за допомогою нових 
здібностей. 
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