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ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ КУРСАНТІВ 

Чоботько М. А,Чоботько І. І. 

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ 

 

Анотація. У статті розглянуто особливості фізичної підготовки курсантів. Наведено 

основні напрями підготовки курсантів вищих навчальних закладів МВС щодо фізичної 

підготовки. 

Вступ. Фізична підготовка тісно пов’язана з характером та способом ведення силових 

дій, які, в свою чергу, визначаються засобами, що є в розпорядженні поліцейського, та умовами, 

в яких відбувається фізична діяльність. Під час виконання своїх посадових обов’язків повною 

мірою стало питання підтримання показників фізичної підготовленості курсантів на рівні, який 

би забезпечив виконання ними фізичних завдань за призначенням. Завдяки високому рівню 

фізичної підготовленості курсанти здатні долати значні фізичні, психічні навантаження, 
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зберігати високий рівень працездатності і швидше відновлювати рівень професійної 

придатності. 

Актуальність проблеми професійної підготовки курсантів досліджували В.Г. 

Андрасюк, Ю.А. Бородін, В.Б. Добровольский, В.С. Медведєв, О.В. Афанасєва, Ю.М. 

Оборотов, С.С. Сливка, О.І. Тьорло, А.В. Ромашко та інші. Отже, наукові дослідження 

діяльності курсантів Поліції України в останні часи набувають все більшого розвитку 

Мета дослідження. Висвітлення особливостей фізичної підготовки курсантів 

Національної поліції України. 

Завдання дослідження. 

- Проаналізувати існуючу літературу з фізичної підготовки співробітників 

Національної поліції України; 

- провести порівняльний аналіз суджень авторів з метою синтезу оптимізації фізичної 

підготовки курсантів до несення службової діяльності. 

Методи дослідження. Аналіз та синтез літературних джерел з ціллю класифікації та 

оптимізації фізичної підготовки курсантів до виконання службової діяльності. 

Результати дослідження та їх обговорення. Сучасний поліцейський повинен 

забезпечувати безпеку людей, застосовуючи, якщо потрібно, достатню силу та методи; вміє 

розрізняти ситуації небезпеки; за будь-яких обставин діяти без упереджень, керуючись 

етичними нормами. Аналіз правової практики показує, що функціональні обов'язки працівника 

поліції може виконувати особа з високим рівнем відповідальності за результати власної праці, 

яка має набір знань, практичних навичок та професійно - важливих рис, набутих під час 

спеціальних навчань. Саме ці компоненти забезпечують професійну готовність працівника 

поліції ефективно виконувати складні, часом небезпечні завдання.  

Нова концепція діяльності Національної поліції України вимагає від поліцейського 

особливої творчої активності, високого рівня культури, освіти, здатності до саморозвитку та 

самовдосконалення. За таких умов підвищення рівня професійної готовності працівників поліції 

є ключовим напрямком діяльності вищих навчальних закладів МВС України та департаментів 

професійної підготовки підрозділів Національної поліції [1]. 

Фізична підготовка - це комплекс заходів з фізичного вдосконалення працівників 

поліції, спрямований на розвиток загальних та спеціальних фізичних якостей, формування 

силових навичок, виховання морально-психологічних якостей. 

Фізичне виховання є невід’ємною частиною як системи фізичного виховання, так і 

загальної системи підготовки та виховання персоналу Національної поліції України. 

Т.Ю. Круцевич [2] зазначає, що фізична підготовка - це цілеспрямований процес 

управління фізичним вдосконаленням курсантів, який здійснюється з урахуванням 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
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особливостей їх професійної діяльності. М.Ф. Пічугін, Г. П. Грибан, В. М. Романчук та інші 

вчені [3] стверджують, що підтримка постійної фізичної готовності працівників поліції до 

повсякденної та бойової діяльності досягається постійною роботою системи фізичної 

підготовки Національної поліції України. 

Метою фізичної підготовки є забезпечення фізичної готовності курсантів до 

професійної діяльності. Фізична підготовленість – це ступінь оволодіння встановленими 

стандартами фізичної підготовки, які забезпечують здатність правоохоронці ефективно 

виконувати покладені на них завдання відповідно до займаних посад; фізична підготовленість – 

обов’язок усіх курсантів. 

На думку С. О. Кубіцького, В. П. Леонтьева, І. С.Овчарука, К. В. Пронтенка [4-7], 

загальна фізична підготовка спрямована на досягнення оптимального рівня розвитку загальних 

фізичних якостей курсантів для їх подальшого успішного оволодіння спеціальними фізичними 

якостями та військовими навичками, поліпшення фізичного розвитку, зміцнення здоров'я через 

систематичні вправи.  

Загальними завданнями фізичної підготовки є: адаптація військовослужбовців до умов 

проходження служби в поліції;  постійне вдосконалення сили, витривалості, швидкості та 

спритності; поліпшення фізичного розвитку, оздоровлення, підвищення працездатності та 

трудової діяльності;  забезпечення професійного довголіття та стійкості організму до 

несприятливих факторів навколишнього середовища та професійної діяльності, зниження 

трудових витрат, пов’язаних із захворюваннями.  

Спеціальна фізична підготовка спрямована на розвиток особливих фізичних якостей, 

оволодіння правоохоронцями прикладних навичок, виховання морально-вольових якостей, 

досягнення бойової згуртованості підрозділів шляхом систематичного всебічного виконання 

спеціальних фізичних вправ [8, 9].  

У закладах вищої освіти загальними та спеціальними (відповідно до напряму 

підготовки) завданнями фізичної підготовки курсантів є [10]:  

- формування та вдосконалення теоретичних знань, практичних та організаційно-

методичних навичок та вмінь управління фізичного виховання, спеціальної фізичної 

підготовки, спорту та фізичної реабілітації курсантів;  

- забезпечення необхідного рівня розвитку фізичних якостей, військово-прикладних 

рухових навичок та їх вдосконалення; показники функціональних та морфологічних 

можливостей організму; працездатність;  

- підготовка та участь у масових спортивних заходах; 

 - створення основ здорового способу життя та профілактика розладів в організмі через 

несприятливі фактори професійної діяльності.  
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Висновки. Таким чином, примусові заходи, такі як застосування сили, вимагають від 

курсантів постійно вдосконалювати свою фізичну підготовку протягом навчального року, 

незалежно від погодних умов. Комплексний підхід до розвитку фізичних якостей, реалізація 

методів застосування сили у поєднанні із засобами виховання морально-вольових якостей дасть 

максимальний ефект при підготовці курсантів. 
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