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ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ З ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 

КУРСАНТІВ ЗВО МВС УКРАЇНИ В УМОВАХ КАРАНТИНУ 

У роботі проаналізована специфіка діяльності Національної поліції під час 

карантинних обмежень, запропоновано організаційні заходи у ході 

проведення занять з фізичної підготовки з курсантами в умовах карантину. 

Ключові слова: карантинні обмеження, специфіка діяльності поліції в умовах пандемії, 

організаційні заходи  

Часи карантинних обмежень, пов’язаних із пандемією COVID-19, дають можливість 

переосмислити освітній процес у закладах вищої освіти України. Так, проведення занять у 

режимі відеоконференцій, виконання дистанційних тестів стають необхідними у ході 

здобуття вищої освіти у нових умовах. 

Водночас у закладах вищої освіти системи Міністерства внутрішніх справ України(далі – 

ЗВО МВС України) для забезпечення повноцінної та всебічної підготовки майбутніх 

поліцейських постає питання щодо втілення в життя нових підходів до проведення занять зі 

«спеціальної фізичної підготовки», «фізичного виховання» та «тактико-спеціальної 

підготовки» та інших дисциплін(далі – заняття з фізичної підготовки). Також варто 

зауважити, що освітній процес у ЗВО МВС України тісно пов’язаний з пропагандою 

здорового способу життя, залученням курсантів та студентів до занять у спортивних секціях 

та залах. У той же час майбутнім поліцейським для подальшого виконання завдань і 

реалізації функцій необхідно постійно підтримувати високий рівень морально-вольових 

якостей, вільно оволодівати прийомами рукопашного бою, діями при загрозі злочинцями 

вогнепальною чи холодною зброєю, а також під час затримання правопорушників, а також 

готуватися на належному рівні до участі у майбутніх змаганнях всеукраїнського та 

міжнародного рівнів. 

Необхідність дистанційного викладення вищезазначених дисциплін у ЗВО МВС 

України продиктована також загальними потребами населення України та світу в 

протистоянні панічним атакам в стресових ситуаціях, у збереженні високої працездатності в 

умовах карантину, в ефективному розподілі часу, а також у підтриманні належної фізичної 

форми в умовах зменшення перебування на вулиці. 

У той же час працівники Національної поліції в умовах карантину реалізують державну 

політику щодо попередження і подолання коронавірусу в Україні, здійснюють щоденне 

патрулювання громадських місць, слідкують за додержанням законності, реагують на 

відповідні правопорушення та злочини у сфері додержання санітарних норм і запобігання 
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інфекційним хворобам. Працівники поліції вимушені працювати в посиленому режимі, 

постійно комунікувати та взаємодіяти з потенційно інфікованими громадянами. У таких 

умовах на перший план виходять питання високого рівня фізичної підготовленості для 

виконання вищевказаних завдань та міцного імунітету для запобігання та протидії 

коронавірусній хворобі. Курсанти ЗВО МВС України залучаються до такої діяльності під час 

патрулювання спільно з працівниками територіальних підрозділів поліції, а також у процесі 

проходження стажування в умовах коронавірусної хвороби. 

Виходячи із нових умов, що склалися в Україні та світі у зв’язку з поширенням 

коронавірусу, а також аналізуючи специфіку діяльності Національної поліції в умовах 

пандемії, ми можемо виділити основні завдання, досягнення є необхідним під час 

проведення занять з фізичної підготовки курсантів ЗВО МВС України в умовах карантину: 

• навчання курсантів прийомам рукопашного бою, діям при загрозі злочинцями 

вогнепальною чи холодною зброєю, а також під час затримання правопорушників, їхнього 

обшуку та супроводу, прийомам страховки та взаємодопомоги під час виконання службового 

обов’язку. 

• підготовка висококваліфікованих фахівців для Національної поліції України, які 

здатні швидко й чітко виконувати службово-бойові завдання в умовах ускладненої 

оперативної обстановки; 

• загартування курсантів, стимулювання їхнього фізичного розвитку, формування 

міцного імунітету, психологічної стійкості для виконання ними службових обов’язків, 

пов’язаних із великим фізичним навантаженням; 

• зміцнення здоров’я курсантів, виховання у них бажання постійно вдосконалювати 

свій спортивний рівень та вести здоровий спосіб життя в умовах меншої рухливості; 

• формування у курсантів високих морально-вольових якостей, необхідних під час 

виконання службово-бойових завдань в умовах панічних настроїв у суспільстві. 

Для реалізації зазначених вище завдань вважаємо доречним здійснення наступних 

організаційних заходів: 

1) активне використання у викладенні дисциплін інформаційно-обчислювальної 

техніки, зокрема проведення онлайн-конференцій за допомогою сервісів Zoom або Skype. 

Підкреслимо принципову важливість медіаграмотності серед викладацького складу та 

курсантів. Це дозволить організувати взаємодію тренерів зі спортсменами у ході їх 

підготовки, а також забезпечить проведення дистанційних занять з курсантами; 

2) розроблення пам’яток для курсантів щодо важливості самостійних занять з фізичної 

підготовки, комплексів вправ для проведення ранкової зарядки, запис відео-занять з 

демонстрацією прийомів рукопашного бою, дій при загрозі злочинцями вогнепальною чи 

холодною зброєю, а також під час затримання правопорушників. Варто відзначити 

позитивний досвід кафедри тактичної та спеціальної фізичної підготовки факультету №2 

ХНУВС у цьому напрямку, зокрема запис відео з детальною демонстрацією різноманітних 

комплексів фізичних вправ. 

3) проведення інструктажів з курсантами щодо важливості здорового способу життя, 

здорового сну, збалансованої їжі, відмови від шкідливих звичок, протистояння панічним 

атакам у стресових ситуаціях в умовах коронавірусу, виховання стресостійкості, 

врівноваженості, сили волі; 

4) сприяння науковій діяльності курсантів шляхом організації і проведення науково-

практичних конференцій, круглих столів у дистанційному форматі, онлайн-зустрічей з 

провідними спортсменами та тренерами України та світу, обговорень видатних поєдинків, 

спортивних ігор, відповідних документальних і художніх фільмів у режимі онлайн; 

5) створення хмарних сховищ, організація розсилок на пошту чи розміщення на сайті, 

у соціальних мережах навчальної літератури, корисних посилань, нормативно-правових 

актів, які регламентують застосування фізичної сили чи спеціальних засобів поліцейським, 

теоретичних матеріалів з відповідних дисциплін; 

6) організація тренінгів у режимі онлайн, спрямованих на набуття супутніх для 

спортсмена знань, зокрема вивчення іноземної мови, що бажано для участі у міжнародних 
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спортивних заходах; формування всебічного розвитку особистості спортсмена, виховання 

лідерських якостей, критичного мислення, що досягається у ході прочитання художньої 

літератури, творчої діяльності; 

7) організація соціальної (громадської) діяльності курсантів у сфері спорту, зокрема 

організація онлайн-тренувань для однолітків, флешмобів, акцій та інших заходів у 

дистанційному форматі, волонтерська діяльність з допомоги вразливим категоріям 

населення. 

Отже, під час карантину стає надзвичайно важливим питання проведення занять з 

фізичної підготовки для курсантів ЗВО МВС України. Це питання тісно пов’язано з 

підтримкою та розвитком спортивної діяльності у ЗВО МВС України. Таким чином, активне 

впровадження інформаційних технологій та розвиток медіаграматності стають необхідними 

умовами проведення занять з фізичної підготовки курсантів ЗВО МВС України. 
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СПОСТЕРЕЖЛИВІСТЬ ЯК РОЗДІЛ СПЕЦІАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ  

В ПОЛІЦЕЙСЬКІЙ ПАТРУЛЬНІЙ СЛУЖБІ 

Актуальність проблеми полягає в тому, що велика кількість поліцейських стають 

жертвою екстремальних і особливих умов в результаті недостатньої спостережливості за 

ситуативною динамікою навколишнього середовища і своєчасного звернення уваги на 

компоненти, які відхиляються від їх нормального стану для конкретно патрулюючого 

середовища. 

Виклад основного матеріалу. Відповідно до Закону України «Про національну 

поліцію», Національна поліція України – центральний орган виконавчої влади, який служить 

суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, 

підтримання публічного порядку та громадської безпеки [1].  

Службова діяльність працівників патрульної поліції відбувається в екстремальних 

умовах, за наявності низки несприятливих чинників, серед яких: постійне перебування в 

осередку конфліктних ситуацій, імовірності збройного нападу; необхідність миттєвого 

прийняття рішення щодо застосування виду поліцейського заходу, своєчасного переходу від 

превентивного заходу до заходу примусу й навпаки; підвищена втомлюваність, стресовість; 

постійне носіння важкого спорядження (бронежилет, зброя, спецзасоби тощо); низька рухова 

активність під час патрулювання в автомобілі, що негативно позначається на фізичному 

стані та загальному здоров’ї працівників.  

Для налагодження комунікації з різноманітними категоріями громадян, особами, які 

перебувають під дією алкоголю і наркотичних речовин, психічно хворими в поліцейських 
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