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Узагальнюючи наведений вище матеріал можемо констатувати, що готовність 
поліцейського до виконання ним своїх обов’язків слід розглядати як інтегративну якість 
майбутнього поліцейського, що характеризується наявністю у нього відповідної морально-
психологічної позиції та якостей, які органічно поєднують професійний інтерес, виробничий 
обов’язок, принципову особистісну оцінку існуючих форм досвіду (знання, уміння і навички) 
та стимулює потребу у власному саморозвитку працівника поліції.  
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Постановка проблеми. Сучасні виклики і загрози, насамперед гібридні, зумовлені 
впливом комплексу соціально-демографічних, економічних, політичних, правових, 
психологічних і технологічних факторів, вимагають системного реагування, адекватної 
трансформації сектору національної безпеки, зокрема органів системи МВС [1]. 

Роль МВС полягає у створенні умов для розвитку безпечного середовища 
життєдіяльності як основи безпеки на території України, а також сучасної системи 
внутрішньої безпеки як фактора стримування збройної агресії Російської Федерації. Ключові 
виклики, які на сьогодні стоять перед органами системи МВС, безпосередньо пов’язані з її 
компетентністю в забезпеченні безпеки громадян та суспільства [1]. 

Розглянемо безпеку дипломатичних представництв в Україні – як ключове питання 
міждержавних відносин та співробітництва актуальність та важливість якого неможливо 
переоцінити в умовах зовнішньої агресії. І цілком зрозуміло, що для вирішення цього 
надважливого завдання, що стоїть перед системою МВС необхідна якісна та професійна 
підготовка підрозділів. 

Одним з основних елементів є фізична підготовка підрозділів з охорони дипломатичних 
представництв та консульських установ іноземних держав, представництв іноземних 
організацій в Україні, інших підрозділів МВС України з огляду на свою специфіку і 
призначення вимагає від військовослужбовців постійного, наполегливого, систематичного 
навчання, кінцевою метою якого є вміле, якісне та впевнене виконання завдань за 
призначенням в умовах вузького сектору своєї діяльності.  

Одним з найважливіших чинників професійної підготовки підрозділів з охорони 
дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв 
міжнародних організацій в Україні, а також інших підрозділів Міністерства внутрішніх справ 
України та СБУ, які виконують завдання в специфічних умовах несення служби – є високий 
рівень фізичної підготовки, їхня зосередженість і підготовленість, котра забезпечує належне 
виконання службових обов’язків.  

Однак у педагогічній науково-методичній літературі [2–10] спостерігається недостатня 
розробленість науково-теоретичних та організаційно-методичних аспектів фізичного 
виховання та спеціальної фізичної підготовки у вузьких та специфічних напрямах діяльності, 
а саме фізична підготовка підрозділів з охорони ДП і КУ іноземних держав, міжнародних 
організацій в Україні, інших підрозділів із специфічним сектором виконання завдань. 

 Основні питання спеціальної фізичної підготовки військовослужбовців у вузах МВС, 
НГУ (ВВ), ЗСУ України розглядалися у наукових працях таких вчених, як: С. А. Антоненко, 
Ю. А. Бородін, Ю. К. Дем’яненко, Б. В. Єндальцев, С. Єрьомін, І. П. Закорко, О. І. Камаєв, 
Є. В. Кін, С. С. Коровін, А. Р. Лущак, О. Г. Піддубний, С. М. Романчук, Ю. П.Сергієнко,  
А. Н. Чух, О. Г. Шалепа, О. А. Ярещенко, О. О. Ярмощук та ін. У роботах Ю. А. Бородіна, 
С. В. Романчука, та ін.  

У роботах Ю. А. Бородіна, С. В. Романчука, доведено, що результати цілеспрямованої 
фізичної підготовки підвищують тренованість організму, що сприятливо впливає на 
вдосконалення різних функцій організму, в тому числі і психічних [5]. 

М. С. Корольчук прийшов до обґрунтованих висновків про значимість фізичного 
тренування: для збереження сталості внутрішнього середовища організму; для розвитку та 
підтримки стійкості психічних процесів у складних умовах праці та спортивної боротьби; 
для адаптації рухових навичок і якостей до нових незвичайних умов [6]. 

П. П. Криворучко та Г. В. Ложкін розглядали фізичну підготовку, як ефективний засіб 
психологічної підготовки воїнів. У сучасних умовах її специфічна роль відчувається ще 
більш чітко, а діапазон завдань, які вирішуються, значно розширюється [7; 8]. 

Інтерес становлять праці Е. С. Вільчковського, Л. П. Сергієнка, М. О. Третьякова,  
А. В. Цьося, О. Е. Чайковскої, В. П. Красєва, П. С. Козубея, О. М. Мовчана, О. Г. Шалара, 
М. С. Шевєля, Б. М. Шияна та ін.  
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В наукових роботах цих авторів простежуються особливості фізичної підготовки, її 
спрямування на розвиток у військовослужбовців важливих фізичних і психологічних 
якостей, необхідних для цілеспрямованого і ефективного вирішення завдань, як загальної так 
і спеціальної фізичної підготовки військовослужбовців. 

Хотів би звернути увагу, що в системі МВС фізична підготовка реалізується як єдиний, 
нероздільний, цілісний процес, який направлений на вдосконалення та розвиток фізичного 
потенціалу людини, її психічної впевненості у своїх вміннях та можливостях. Але разом з 
тим сучасні технології навчання не дозволяють у повній мірі вирішити питання пов`язані з 
виконанням специфічних завдань, пов’язаних з охороною дипломатичних представництв, де 
особовий склад несе службу в специфічних умовах, постійно перебуваючи в нервово-
емоційному напруженні, на фоні відчуття тягаря відповідальності. 

Проаналізувавши вимоги керівних документів щодо організації фізичної підготовки в 
підрозділах Міністерства внутрішніх справ України, Національної гвардії України, Збройних 
сил України [2–4], наукові праці вчених в області фізичного виховання та підготовки [5–10] 
ми приходимо до висновку, що існує необхідність подальшого підвищення рівня фізичної 
підготовленості військовослужбовців, звертається увага на посилення вимог до фізичної 
підготовленості випускників вищих військових навчальних закладів, які в свою чергу 
повинні бути особистим прикладом для підпорядкованих підрозділів, які виконують 
специфічні завдання у вузьких секторах відповідальності. 

Крім того, умови приєднання України до європейського освітнього простору, органічна 
інтеграція відомчої системи освіти МВС, ЗСУ України у національну систему освіти, виконання 
поставлених перед військовослужбовцями НГУ завдань, вимагає суттєвого перегляду освітніх 
програм та технологій професійного навчання, розроблення та упровадження в практику 
новітніх інформаційних технологій навчання, в тому числі внесення змін і до фізичної 
підготовки як складової професійної підготовки. При цьому фізична підготовка повинна сприяти 
поліпшенню розвитку фізичних якостей: сили, витривалості, швидкості та спритності, 
зміцненню здоров’я, а також підвищенню працездатності військовослужбовців. 

В той же час недостатньо використовується потенціал виховної функції фізичної 
підготовки: методи, засоби та прийоми, спрямовані на виховання військовослужбовця, який 
виконує надзвичайно відповідальне завдання із забезпечення недоторканості дипломатичних 
представництв іноземних держав, морально-вольових та соціально-психологічних якостей 
особового складу, психологічної стійкості, упевненості у своїх силах, цілеспрямованості, 
хоробрості та рішучості, розумної ініціативи та наполегливості, витримки та самовладання, 
на фоні великих фізичних і нервово-психічних напружень. 

Не можна і оминути впровадження вправ, які містять елементи новизни, 
‒ небезпеки, що вимагають прояву ризику, з поступовим ускладненням умов 

виконання; багаторазовим виконанням вправ з великими та тривалими фізичними і 
психічними навантаженнями, а також вправ, пов’язаних з необхідністю точно діяти в умовах 
фізичних і психічних навантажень;  

‒ збільшення тренувальної спрямованості практичних занять з фізичної підготовки та 
проведення їх на позитивному емоційному фоні; 

‒ посилення вимогливості до військовослужбовців у прояві певних фізичних та 
особистісних якостей, аж до застосування категоричних вимог (наказ, команда), при 
виконанні небезпечних дій і вправ;  

‒ проведення комплексних і спеціальних занять з фізичного загартовування, 
військовослужбовців;  

‒ раціональний підбір фізичних вправ для різних завдань фізичної підготовки;  
При цьому обов’язковим повинно бути дотримання наступних принципів: 

систематичність, достовірність, принциповість, врахування об’єктивних і суб’єктивних 
причин у їх єдності та взаємозв’язку. 

Підготовчу частину занять необхідно насичувати військово-прикладними діями, 
емоційними вправами і виконувати їх на тактичному фоні основної частини. Комплексне 
тренування проводити з урахуванням особливостей професійної діяльності, з великими 
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фізичними і психічними навантаженнями на тлі втоми, доцільно створювати обстановку, яка 
містить елементи новизни, небезпеки та ризику, приділяти більше уваги єдиноборствам та 
організації різних змагань, особливо групових.  

Дані заходи будуть сприяти підвищенню тренувальної спрямованості занять та їх 
емоційності. Специфікою таких занять з фізичної підготовки є те, що на них поряд з 
теоретичними знаннями військовослужбовцями набуваються рухові уміння, методичні та 
практичні навички. Це потребує здатності військовослужбовців аналізувати та засвоювати 
матеріал, що викладається, одночасно за багатьма параметрами.  

Як вказує В.М. Романчук, необхідно вдосконалювати системи перевірки та оцінки 
військовослужбовців з фізичної підготовки. Оцінка повинна відображати не тільки здатність 
швидко та вправно виконувати контрольні вправи, але й уміння впевнено діяти в 
напружених умовах, працювати в групах, виявляти взаємодопомогу, колективізм [10].  

Крім цього, передбачається удосконалення методичних навиків офіцерського складу, що 
залучаються до проведення навчальних занять, та фізичного тренування у процесі службово-
бойової діяльності підрозділів з охорони дипломатичних та консульських установ іноземних 
держав, міжнародних організацій в Україні. При цьому заняття по підготовці особового складу 
до несення служби повинні певною мірою відрізнятися від спортивного тренування. 

Висновок. У зв’язку з цим виникає необхідність пошуку шляхів вдосконалення 
системи фізичної підготовки вищевказаних підрозділів. В цьому аспекті, на мою думку, 
особливе значення має правильний та ретельно продуманий підхід до практичних тренувань 
максимально наближений та споріднений з реальним виконанням службових обов’язків по 
забезпеченню недоторканості дипломатичних представництв враховуючи всю специфіку 
несення служби. 
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