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Актуальність теми дисертації та її зв’язок з науковою тематикою.  

Сучасна складність завдань, що вирішується Національною поліцією 

України, насамперед у протидії злочинності, котра дедалі стає все 

поширенішою і небезпечнішою, забезпечення публічної безпеки і порядку, 

охорони прав і свобод людини, а також інтересів суспільства в 

територіальній цілісності та обороноздатності держави, вимагають 

постійного зростання професіоналізму поліцейських кадрів, високого рівня 

наукового забезпечення процесів їх підготовки та практичної діяльності. 

З огляду на це, система відомчої освіти МВС України потребує 

впровадження науково обґрунтованих заходів, спрямованих на 

вдосконалення форм і методів організації освітнього процесу, покращення 

процесу фахової підготовки поліцейських нової генерації, впровадження 

новітніх педагогічних технологій та активних методів навчання щодо 

формування у майбутніх офіцерів Національної поліції необхідних знань, 

практичних умінь і навичок, наближених до стандартів правоохоронної 

діяльності усіх провідних європейських країн. Саме тому дисертаційна 

робота Боровика Миколи Олександровича «Педагогічні умови формування 

фізичної витривалості у майбутніх офіцерів Національної поліції у процесі 

фахової підготовки», є своєчасною та актуальною, оскільки зумовлена 

значущістю пошуку шляхів підвищення ефективності професійної 

підготовки висококваліфікованих фахівців для служби в Національній поліції 

України. 



Актуальність дослідження підсилюється низкою суперечностей, які 

виявив дисертант, а саме: переважною орієнтацією професійної підготовки 

майбутніх офіцерів Національної поліції на засвоєння теоретичних знань і 

недостатнім розвитком її спрямованості на практичне застосування цих 

знань; високими вимогами до професійної діяльності майбутніх офіцерів 

поліції та не розробленістю теоретичних, методичних засад і педагогічних 

умов формування їх фізичної витривалості в процесі фахової підготовки у 

закладах вищої освіти МВС України. Позитивним є те, що дисертаційне 

дослідження спрямоване на подолання і вирішення визначених 

суперечностей. 

 Дослідження виконано відповідно до Пріоритетних напрямів наукового 

забезпечення діяльності органів внутрішніх справ України на період 2015 – 2019 

років (Наказ МВС № 275 від 16.03.2015р.), Пріоритетних напрямів наукових 

досліджень Харківського національного університету внутрішніх справ на 2016 – 

2019 рр., зокрема розділу 13 «Психологічне супроводження оперативно-

службової діяльності», п. 13.1 «Психолого-педагогічні засади формування 

професійно важливих якостей і професійної компетентності у майбутніх 

правоохоронців», а також теми науково-дослідної роботи кафедри психології та 

педагогіки Харківського національного університету внутрішніх справ 

«Психологічне, педагогічне та соціологічне забезпечення правоохоронної 

діяльності» (державний реєстраційний номер 0113U008196). 

Наукова новизна, теоретична і практична значущість дисертації. 

У дисертації Боровика М.О. чітко й доказово сформульовано проблему 

дослідження, обґрунтовано актуальність теми, визначено мету і завдання, 

методи дослідження, розкрито його методологічні основи, сформульовано 

наукову новизну, теоретичну і практичну значущість. 

Наукова новизна дисертаційної праці підтверджується тим, що автором 

теоретично обґрунтовано, практично реалізовано та експериментально 

перевірено педагогічні умови формування фізичної витривалості в майбутніх 

офіцерів поліції. 



Особливої уваги заслуговує авторське визначення сутності поняття 

«фізична витривалість майбутніх офіцерів поліції» як інтегровану 

характеристику особистості, яка поєднує психічну (мотивація професійного 

обов’язку, вольові зусилля, вольові якості особистості) і фізичну (силова, 

швидкісна, координаційна витривалість) сфери особистості поліцейського, 

що в сукупності дозволяє йому тривалий час зберігати працездатність в 

складних умовах професійної діяльності та сприяє ефективному її 

виконанню. 

Можна повністю погодитися з твердженням автора про те, що фізична 

витривалість майбутнього офіцера поліції має змістове наповнення у вигляді 

таких структурних компонентів, як: змістовий, мотиваційний, емоційно-

вольовий, фізично-руховий. 

Автор цілком слушно робить наголос на те, що формування фізичної 

витривалості у майбутнього офіцера поліції, як особистісного феномену, 

вимагає створення певних педагогічних умов в освітньому процесі закладу 

вищої освіти з специфічними умовами навчання. 

Враховуючи практичну орієнтованість комплексного підходу до 

формування фізичної витривалості майбутніх офіцерів поліції, зміст і 

структуру поняття «фізична витривалість поліцейського», дисертантом 

визначено і теоретично обґрунтовано пeдaгoгiчнi умови, створення яких 

дозволить підвищити рівень фізичної витривалості майбутніх офіцерів 

поліції, а саме: 1) створення освітньо-професійного середовища, 

спрямованого на розвиток професійної мотивації та професійно важливих 

якостей як основи для формування фізичної витривалості у майбутніх 

офіцерів поліції; 2) комплексне формування фізичної витривалості шляхом 

поєднання напрямів (фізичної, тактичної, вогневої та психологічної) фахової 

підготовки і забезпечення їх практичної спрямованості; 3) удосконалення 

фізичної підготовки майбутніх офіцерів поліції і спрямування її на 

формування фізично-рухової витривалості засобами спеціально дібраних 

вправ. 



Дисертантом влучно підкреслено, що професійна підготовка курсантів у 

закладах освіти із специфічними умовами навчання реалізується як в 

освітньому процесі (через засвоєння змісту відповідних навчальних 

дисциплін), так і у позанавчальний час (ознайомча, навчальна практика, 

стажування на посаді, тактичні та тактико-спеціальні навчання, секції, гуртки 

та ін.).  

Позитивної оцінки заслуговує процес реалізації педагогічних умов, який 

охоплював комплекс психолого-педагогічних заходів, які мають мету, зміст, 

методи та форми реалізації в освітньому процесі закладу вищої освіти. 

Такими заходами були використання низки методик, спрямованих на 

визначення мотивації курсантів до розвитку фізичної витривалості та 

ступеню розвитку їхніх вольових якостей; розробка і запровадження 

авторського інтегрованого спецкурсу «Фізична витривалість поліцейського», 

розробка та запровадження авторської методики фізичної підготовки. 

Запровадження зазначених заходів здійснювалося під час виконання 

курсантами індивідуальних завдань та проходження стажування на посаді в 

підрозділах Патрульної поліції. 

Представлена дисертація має практичне значення, оскільки 

реалізований Боровиком М.О. комплекс психолого-педагогічних умов 

дозволяє посилити практичну спрямованість фахової підготовки майбутніх 

офіцерів поліції у контексті формування їхньої фізичної витривалості. 

Практичні результати дослідження можуть бути використані в процесі 

професійної підготовки курсантів, які навчаються за спеціальністю 081 

«Право» та 262 «Правоохоронна діяльність», при проходженні різних видів 

практик, а також в системі перепідготовки та підвищення кваліфікації осіб 

офіцерського складу.  

У процесі експериментальної перевірки ефективності реалізації 

зазначених педагогічних умов, автором витримано всі умови для 

забезпечення надійності, валідності й достовірності одержаних в 

експерименті результатів. Цьому сприяли доцільно обрані методи 



дослідження, серед яких теоретичні, емпіричні та методи математичної 

статистики; репрезентативність вибірки; апробація отриманих результатів. 

    Наведені дані подано у 6 рисунках, 54 таблицях та проаналізовано у 

висновках. 

Дисертантом проведена достатня робота з апробації і впровадження 

одержаних результатів у практику підготовки майбутніх офіцерів поліції, а 

саме Харківського національного університету внутрішніх справ, Національної 

академії Прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького (м. 

Хмельницький), Національної академії Національної гвардії України (м. Харків), 

Херсонського факультету Одеського державного університету внутрішніх справ. 

Слід відзначити широкий науковий пошук, проведений дослідником 

шляхом аналізу 312 інформаційних джерел, особливостей діяльності 

правоохоронних органів, мотиваційного компоненту формування готовності 

курсантів до майбутньої професійної діяльності працівника поліції. 

Результати дослідження знайшли досить повне відображення в 15 

публікаціях з яких – 13 одноосібні, зокрема: 6 – у наукових фахових виданнях 

України, з яких 4 включено до міжнародних науко-метричних баз, 1 стаття в 

зарубіжному періодичному виданні, 8 публікацій у збірниках матеріалів 

наукових конференцій. 

 Автором підготовлено автореферат дисертації, в якому належним чином 

викладено основні положення розділів дисертації. Автореферат за змістом 

ідентичний дисертації.  

В цілому позитивно оцінюючи наукове і практичне значення 

дисертаційної праці Боровика М.О. слід висловити зауваження та побажання 

щодо вдосконалення її змістових аспектів: 

1. У п. 1.1 дисертації ретельно проаналізовано досвід професійної 

підготовки майбутніх працівників поліції зарубіжних країн. Доцільно було б, 

на нашу думку, провести порівняльний аналіз показників (критеріїв) за якими 

визначається фізична витривалість працівників поліції провідних 

європейських країн, так, як у зв’язку із реформуванням МВС України 



фахівець за своєю професійною підготовкою повинен відповідати рівню 

фізичної підготовленості та фізичної витривалості вимогам європейських 

стандартів поліцейської підготовки. 

       2. Роблячи висновки після другого розділу, дисертанту бажано було б 

зафіксувати ще й негативні чинники, які впливали на ефективність 

формування фізичної витривалості в майбутніх офіцерів Національної поліції у 

процесі фахової підготовки під час навчання у ЗВО МВС України. 

3. На наш погляд, наукова новизна дослідження значно виграла б, якщо 

сформульоване автором визначення суті фізичної витривалості майбутніх 

офіцерів поліції було подано як «вперше», а не в «подальшого розвитку 

набули», це підсилило б теоретичну значущість роботи, що цілком зроблено 

у дисертації. 

4. При виокремленні експериментальної та контрольної груп, на 

констатувальному етапі експериментально-дослідної роботи дисертанту 

бажано було б вказати на особливості формування фізичної витривалості у 

жінок, які брали участь у дослідженні. 

        Однак, висловлені зауваження, пропозиції мають дискусійний характер і 

суттєво не впливають на загальну позитивну оцінку рецензованої роботи 

Висновок 

         Таким чином, дисертаційне дослідження Боровика Миколи 

Олександровича «Педагогічні умови формування фізичної витривалості у 

майбутніх офіцерів Національної поліції у процесі фахової підготовки» є 

завершеною самостійною науковою працею, за характером фактичного 

матеріалу, ступенями його якісного і кількісного аналізу, рівнями наукової 

новизни і значущості результатів дослідження для педагогічної науки і 

практики, обґрунтованості висновків, зміст і результати якої збагачують 

відомчу систему освіти МВС новими знаннями з теорії і практики підготовки 

фахівців для Національної поліції України. 

Дисертація відповідає пп. 9, 11, 12, 13, 14 «Порядку присудження 

наукових ступенів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 




