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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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мають бути розвинені нервово-психічна стійкість (НПС), комунікативні й вольові риси. На 
належному рівні слід сформувати різні види уваги (розподілення, концентрація, стійкість), 
зорову пам’ять, оперативність мислення для виконання дій, що пов’язані з патрулюванням 

території обслуговування для забезпечення належної охорони громадського порядку та 
безпеки, контролю за дотриманням Правил дорожнього руху (ПДР).  

Опису того, яким має бути працівник патрульної поліції, присвятили свої дослідження 
чимало вчених, таких як В. І. Барко, В. Л. Васильєв, О. О. Козловська, В. С. Лапчук,  
О. М. Столяренко, С. І. Філліпченкова, Ю. В. Чуфаровський, І. К. Шахріманьян та інші [2].  

Працівник патрульної служби повинен бути кваліфікованим фахівцем, який володіє 
цілим спектром професійно важливих якостей та вмінь, серед яких – комунікативна 
компетентність, готовність протистояти навантаженням, здатність оперативно реагувати на 
екстремальні ситуації.  

Однією з найважливіших якостей є професійна спостережливість. Учені, які 
досліджували різні аспекти професіоналізму правоохоронців, розглядали спостережливість 
як його важливу складову Вчені, які вивчали різні аспекти професіоналізму правоохоронців, 
розглядали спостережливість як його важливу складову. Її вважають здатністю помічати 
малопомітні деталі, підкреслюють пріоритет спостережливості в ідентифікації необхідної 
інформації, приділяють велике значення плану спостереження, підкреслюють зв’язок між 
спостережливістю і успішністю у вирішенні оперативно-службових завдань [3, с. 57].  

Так, наприклад, В. О. Васильєв вважав її здатністю помічати малопомітні деталі,  
О. О. Козловська віддавала пріоритет спостережливості в ідентифікації необхідної 
інформації, Ю. В. Чуфаровський приділяв велике значення плану спостереження, А. О. Волков 
розкривав зв’язок між спостережливістю й успішністю у вирішенні оперативно-службових 
завдань. Особливо варто відзначити внесок О. М. Столяренка, який сформував структуру 
спостережливості, запропонувавши три її компоненти – професійну уважність, професійну 
чутливість і професійну сприйнятливість [3]. З аналізу праць зазначених науковців можна 
зробити висновок, що єдиного розуміння спостережливості як професійно значущої якості 
працівника поліції немає.  

Відсутність єдиного і комплексного розуміння спостережливості щодо діяльності 
працівника поліції призводить до необхідності запозичувати методи і способи її формування 
з педагогіки і психології, що не дозволяє врахувати специфіку спостереження працівників 
поліції за значущими об’єктами. Спостережливість важлива не тільки як якість, що 
забезпечує ефективність дій працівника поліції, але і для забезпечення безпеки працівника. 

Спостережливість як властивість особистості у структурі спеціальних здібностей 
дозволяє ефективно вирішувати оперативно-службові завдання. Спостережливість важлива 
не тільки як якість, що забезпечує ефективність працівника патрульної поліції (виокремити 
необхідний транспортний засіб у потоці, помітити ознаки підробки реєстраційного знака 
тощо), але і для забезпечення безпеки працівника [4, с.138].  

Уміння розуміти значення вербальних ознак, зчитувати невербальні ознаки – важлива 
навичка для поліцейського. Безсумнівно, в умовах оперативно-службової діяльності в 
поліцейського не завжди вистачає часу та здібностей цю роботу здійснювати. Тому в процесі 
підготовки поліцейських важливо розвинути в них уміння швидко здійснювати 
спостереження за громадянином, аналіз виділених ознак і прогноз його подальшої поведінки. 

Висновок. З огляду на специфіку службової діяльності, патрульні є першою лінією 
оборони суспільства в протистоянні протиправним явищам, вони перебувають в епіцентрі 
соціальних конфліктів і мають бути зорієнтовані на конструктивне їх вирішення. Однією з 
найважливіших якостей є професійна спостережливість як здатність помічати певні чинники, 
які стосуються поставленого завдання, передбачає обробку інформації, що надходить, з 
метою її аналізу та складання прогнозу розвитку ситуації. 
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Текст поданих тез присвячений опису необхідності удосконалення фізичної 

підготовки поліцейських. Наводиться визначення поняття, можливі 
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Поліцейський – одна із найбільш відповідальних та водночас небезпечних професій, 

яка потребує не лише ґрунтовних знань чинного законодавства, але й неабиякої підготовки, 

зокрема фізичної. У закладах вищої освіти Міністерства внутрішніх справ (МВС) України 

забезпечення розвитку фізичних якостей покладено на спеціальну фізичну підготовку, яка є 
навчальною дисципліною; у практичних підрозділах – на фізичну підготовку, яка є 
складовою системи службової підготовки поліцейських.  

Актуальність обраної теми полягає у тому, що підготовка кадрів для Національної 
поліції України потребує постійного вдосконалення. Це залежить від ряду причин, серед 

яких : 

�  реформування правоохоронного відомства; 
�  зміна концепції діяльності Національної поліції; 
�  застосування нових форм добору кандидатів на службу в поліцію; 

�  оптимізація структури, змісту службової підготовки поліцейських [1, с.6]. 

Фізична підготовка є одним із взаємопов’язаних видів службової підготовки. Згідно з 
Наказом МВС від 26.01.2016 № 50 «Про затвердження Положення про організацію 

службової підготовки працівників Національної поліції України», фізична підготовка - це 
комплекс заходів, спрямований на формування та вдосконалення рухових умінь і навичок, 
розвиток фізичних якостей та здібностей поліцейського з урахуванням особливостей його 

професійної діяльності. Складовими вищезазначеної підготовки є загальна фізична 
підготовка (опановується поліцейським самостійно) і тактика самозахисту та особистої 
безпеки (заняття проводяться в навчальних групах за місцем служби та на навчальних 

зборах) [2]. 
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