
НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА КАФЕДРИ СПЕЦІАЛЬНОЇ 

ФІЗИЧНОЇ ТА ВОГНЕВОЇ ПІДГОТОВКИ ХЕРСОНСЬКОГО 

ФАКУЛЬТЕТУ 

 

Кафедра забезпечує підготовку поліцейських до ефективного здійснення 

службово-бойової діяльності, охорони громадського порядку та забезпечення 

публічної безпеки.  

З метою формування управоохоронців готовності до дій в 

екстремальних умовах науково-педагогічний склад кафедри на підставі 

результатів проведених наукових досліджень, систематичного вивчення, 

аналізу та узагальнення спеціальної літератури, з врахування вимог чинного 

законодавства постійно працює над розробкою та забезпеченням освітнього 

процесу сучасною методичною й навчальною літературою з дисциплін, які 

викладаються на кафедрі, що сприяє наданнюполіцейським та майбутнім 

правознавцям якісних фахових знань.  

На кафедрі працює чотири кандидати наук (Вайда Т.С., Голенко Н.М., 

Степаненко В.В., Моргунова Т.І.), два доцента (Вайда Т.С., Моргунова Т.І.).  

За останні роки працівниками кафедри підготовлено та видано ряд 

навчальних посібників: 

1. Основи керування автомобілем і безпека дорожнього руху. 

Методика проведення занять з автомобільної підготовки: [навчально-

методичний посібник для викладачів та курсантів ВНЗ МВС України] / Тарас 

Степанович Вайда, Віктор Петрович Маковій, Наталія Володимирівна 

Шахман. – 2-е вид., розшир. та доповн. – Харків: Харків юридичний, 2012. – 

515 с. 

2. Професійна етика водія та культура водіння. Методика проведення 

занять з автомобільної підготовки/ Т.С. Вайда : навчально-методичний 

посібник для викладачів та курсантів ВНЗ МВС України. – видання друге, 

доповнене. – Харків: Харків юридичний, 2013. – 264 с. 

3. Основи виховання працівників ОВС / Вайда Т.С., Черкашин А.І., 

Доценко В.В. : практичний посібник [Текст]. – Харків: Харківський 

національний університет внутрішніх справ, 2014. – 318 с. 

4. Будова й основи технічного обслуговування легкового 

автомобіля. Методика проведення занять з «Автомобільної підготовки» / 

Т.С. Вайда, О.Ю. Прокопенко: навчальний посібник. – Харків: Видавництво 

«Смугаста типографія», 2015. – 376 с. 

5. Стройова підготовка правоохоронців. Методика проведення 

практичних занять / Тарас Вайда : навч.-метод. посіб. − Херсон: 

РВВОДУВС, 2016. − 140 с.  

6. Водіння легкового автомобіля. Методика проведення занять з 

практичного навчання / Тарас Вайда: навчально-методичний посібник для 

інструкторів з водіння та курсантів ВНЗ МВС України. – Херсон: ФОПГрінь 

Д.С., 2017. – 600 с. 



7. Долікарська допомога/ Тарас Вайда: навчальний посібник. − Херсон: 

Олді-плюс, 2018. − 848 с.  

8. Довідник поліцейського з домедичної допомоги/ Тарас Вайда: 

довідкове видання для курсантів, студентів та слухачів ЗВО МВС України. − 

Херсон: Олді-плюс, 2019. − 424 с.  

В 2020 році проведено круглий стіл «Удосконалення професійної 

підготовки поліцейських щодо здійснення ефективної службово-бойової 

діяльності», котрому брало участь 60 науково-педагогічних працівників та 

курсантів і студентів закладів вищої освіти МВС України. За результатами 

роботи випущено збірник матеріалів круглого столу (обсяг − 268 сторінок).  

З метою підвищення педагогічного та наукового рівня викладачів 

кафедри при кафедрі організовано та постійно діють два семінари: 

методичний (науково-педагогічний)та науковий. На засіданнях 

семінаріврегулярно розглядаються актуальні питання щодо удосконалення 

методики професійної освіти, обговорюються сучасні напрями проведення  

наукових дослідженьщодо розв’язання наявних проблем у правоохоронній 

галузі. 

Науково-педагогічним складом кафедри постійно впроваджуються в 

освітній процес сучасні інноваційні форми та методи навчання: тренінги, 

алгоритми дій, квізи, кейс-методики, дистанційне навчання тощо. 

Науково-педагогічні працівники кафедри підтримують фахові зв’язки з 

практичними підрозділами Управління патрульної поліції в Херсонській 

області та ГУНП в Херсонській області. При проведенні навчальних занять 

викладачами кафедри залучаються практичні працівники різних служб 

територіальних органів поліції з метою якісної підготовки фахівців за 

спеціальностями «Право» та «Правоохоронна діяльність». 

 


