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ДЕЯКІ ПИТАННЯ УДОСКОНАЛЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ 
ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ КУРСАНТІВ ВНЗ МВС УКРАЇНИ ЗІ 

СПЕЦИФІЧНИМИ УМОВАМИ НАВЧАННЯ 
Горелік Д ар’я, Петренко Сергій

Дніпропетровський держ авний університет внутрішніх справ

Актуальність теми дослідження. В сучасних умовах несення 
служби Національною поліцією, проблема фізичної та психологічної 
готовності особового складу до виконання завдань за призначенням, 
більш розвинена і втілена в Україні як необхідна умова ефективної та 
безпечної діяльності, пов’язаної з впливом комплексу екстремальних 
факторів професійної діяльності [1, с.38].

Мета дослідження. Дослідити вплив використання спеціальних 
прийомів боротьби на спеціальну фізичну підготовку курсантів.

Ключові слова: фізична підготовка, курсанти, фізичний
розвиток, прийоми боротьби.

Методи та організація дослідження. Специфічність засобів 
фізичного удосконалення поліцейських заключається в тому, що їх
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вплив направлено не на який-небудь предмет, а безпосередньо на 
саму людину на покращення її фізичного стану [4, с.125].

Підготовка майбутнього поліцейського -  це цілеспрямований та 
складний процес, який вимагає всебічного та ретельного підходу. 
Фізична підготовка посідає одне із провідних місць у низці завдань, 
щодо досконалого оволодіння професією поліцейського [2, с.87].

Згідно статті 44 Закону України «Про Національну поліцію» 
фізичну силу, у тому числі спеціальні прийоми боротьби 
(рукопашного бою, поліцейський може застосовувати для
забезпечення особистої безпеки або інших осіб, припинення 
правопорушення, затримання особи, яка вчинила правопорушення, 
якщо застосування інших поліцейських заходів не забезпечує 
виконання поліцейських повноважень [3].

Адже, кожен поліцейський повинен вміти використовувати 
спеціальні прийоми боротьби.

Встановлено, що високі особисті якості, які характеризують 
морально-психологічний портрет фахівця, психофізіологічні якості, 
що визначають стійкість організму до стресу і матеріалізують 
професійні знання, навики й уміння в параметри надійності, а також 
динамічне здоров’я і професійне довголіття, найбільш ефективно 
формуються засобами фізичної підготовки [4, с.126].

На думку ряду фахівців, тільки в інтеграційній єдності всіх видів 
професійної підготовки з фізичною підготовкою можна розв’язати 
глобальні проблеми особистого і людського чинників [5,с. 88].

Фізична підготовка, як один із основних предметів підготовки 
поліцейського, повинна займати значне місце у системі ВНЗ МВС зі 
специфічними умовами навчання.

Прискорення науково-технічного прогресу нині вимагає від 
фізичної підготовки курсантів вирішення принаймні трьох проблем 
людського чинника:

- швидкого освоєння обраної професії на рівні, який відповідає 
ступеню розвитку конкретної галузі знань;

- професійної надійності, що передбачає хороші знання, навики й 
уміння в екстремальних умовах діяльності;

- збереження і подовження професійного довголіття.
Результати дослідження та їх обговорення. Сьогодні фізична

підготовка курантів, які навчаються у ВНЗ МВС зі специфічними 
умовами навчання виконують повною мірою свої функцій в 
загальному формуванні фахівця.

31



Відомо, що ефективність системи фізичної підготовки 
поліцейських залежить від багатьох факторів: рівня фізичної
підготовленості молодого поповнення; стану матеріально-технічної 
бази; місця фізичної підготовки в системі підготовки майбутнього 
поліцейського; фінансів, що виділяються на її організацію та 
проведення; професійності керівників занять; рівня мотивації 
поліцейських до занять фізичною підготовкою і спортом та 
ефективності проведення її форм [3, с.172].

Так, фізична підготовка, вирішуючи своє базове завдання -  
розвиток основних фізичних якостей, зміцнення здоров'я, розвиток 
мотивації до занять фізичною підготовкою і спортом, розвиток 
професійно-прикладної фізичної культури -  відповідно до мети 
психологічної або психофізіологічної підготовки, може вирішувати 
аспектні завдання (формування емоційної стійкості, перевантажень 
тощо) шляхом спеціальної цілеспрямованої організації та 
функціонування педагогічного процесу.

Важливо відмітити, що фізична підготовка є однією з основних 
навчальних дисциплін курсантів ВНЗ зі специфічними умовами 
навчання, вона повинна забезпечувати якісне навчання, підтримання 
високого рівня здоров’я, працездатності, психологічного та 
функціонального стану курсантів.
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