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ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 
КУРСАНТІВ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ КОМПОНЕНТ ПРОФЕСІЙНОЇ 

ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПОЛІЦЕЙСЬКОГО 

Розглянуто систему підготовки майбутніх працівників Національної поліції. 
На основі проаналізованої інформації розглянуто усвідомлення 
правоохоронцями місця й ролі фізичного виховання в системі професійної 
підготовки майбутніх офіцерів поліції. 
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Готовність працівників поліції до професійної діяльності здебільше залежить від рівня 
підготовки, яку вони отримують під час навчання у вищих навчальних закладах системи 
МВС, оскільки вища освіта є суттєвим фундаментом подальшого професійного шляху особи, 
який постійно слід удосконалювати і підвищувати. Саме від цього залежить подальший 
професійний шлях поліцейського.  

Питання підготовки фахівців органів внутрішніх справ є пріоритетним у сучасних 
умовах. Особа може бути компетентною у своїй сфері, але не готова на високому 
професійному рівні виконувати професійні обов’язки. Готовність, безумовно, пов’язана із 
компетентністю та взаємообумовлює її. Тому, вважаємо, що є необхідним комплексне 
поєднання теоретичного і практичного навчання для формування та розвитку у курсанта 
професійно-психологічної готовності до правоохоронної діяльності [5; c. 191]. 

Поліція як державний орган виконує комплекс специфічних завдань щодо забезпечення 
безпеки громадян, захищає їх права і свободи, забезпечує громадський порядок тощо. Згідно 
зі ст. 42 ЗУ «Про національну поліцію» поліція під час виконання своїх повноважень 
уповноважена застосовувати фізичний вплив (силу), спеціальні засоби, вогнепальну зброю 
[1]. Як свідчить статистика роботи поліцейських у нашому суспільстві, на жаль, 
непоодинокими є випадки злочинних та хуліганських посягань на громадян, правоохоронців, 
явища групової злочинності тощо. Тому важливими питанням також є забезпечення 
особистої безпеки працівників поліції.  

Задля протидії таким правопорушенням, ефективного виконання повноважень майбутні 
офіцери-правоохоронці повинні бути серйозно підготовлені до різних екстремальних 
професійних та життєвих ситуацій як з точки зору загальної фізичної, психологічної та 
тактичної підготовки, так і щодо застосування конкретних засобів фізичного впливу, 
спецзасобів, вогнепальної зброї [4, c. 4]. У відомчих навчальних закладах ставляться серйозні 
вимоги до методики викладання проведення практичних занять із курсантами. Підвищення 
якості навчального процесу з дисципліни «Спеціальна фізична підготовка» у вищих 
навчальних закладах МВС України вимагає від фахівців пошуку і впровадження ефективних 
методик і технологій розвитку спеціальних фізичних якостей, навчання техніки рукопашного 
бою, що сприяють досягненню високого професійного рівня курсантів [2, c. 13]. 

Однак процес навчання і тренування повинен будуватись при повному врахуванні 
особливостей кожного курсанта. Одне і теж саме навантаження може бути під силу одному 
курсанту і непосильним для іншого. Будь-яке завдання повинно бути важким, але в той же 
час і доступним. При визначенні викладачем ступеня навантаження чи проблемності 
завдання необхідно керуватися індивідуальними особливостями курсанта, його 
самопочуттям у даний момент, станом тренованості і поставленими перед ним завданнями.  
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Найбільшого ефекту у процесі навчання вдається досягти в тому випадку, коли не 
тільки завдання, навантаження, але й різні засоби, методи і форми заняття підбираються 
викладачем у відповідності індивідуальним особливостям курсантів [3, с. 63–64].  

Саме при індивідуальному підході є можливість якнайповніше реалізувати комплекс 
психолого-педагогічних умов для удосконалення професійної підготовки курсантів: 

- враховуються особливості психологічної готовності курсанта до засвоєння 
конкретного прийому; 

- покращується мотивація мети занять; 
- успішніше засвоюються тактико-технічні дії при захисті чи затримання 

правопорушника; 
- відбувається комплексний вплив на формування спеціальної фізичної підготовки; 
- підбирається індивідуальна методика навчання та виконання курсантом прийомів 

(згідно з анатомічними особливостями організму, психологічного стану курсанта тощо).  
Серед основних форм індивідуалізації можна виділити роботу в малих та мікрогрупах, 

роботу курсантів у парах, індивідуальну роботу «викладач – курсант». На нашу думку, 
вказані підходи нададуть змогу підвищити якість не тільки навчального процесу, але й 
головне – ефективність підготовки майбутнього фахівця-поліцейського. 
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РОЛЬ ЗАНЯТЬ З ВОГНЕВОЇ ПІДГОТОВКИ У ПРОФЕСІЙНІЙ 
ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ 

Підкреслено роль занять з дисципліни «вогнева підготовка» у професійній 
підготовці майбутніх поліцейських, аналізуючи окремі форми та напрями її 
вдосконалення у сучасних умовах. 
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Національна поліція України – це центральний орган виконавчої влади, який служить 
суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності,  
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