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Існуюча в Україні модель професійної підго-
товки офіцерів поліції за багатьма критеріями не 
відповідає зростаючим потребам суспільства та 
загальновизнаним міжнародним демократичним 
стандартам у цій сфері. У цих умовах наростає 
необхідність реформування системи освіти май-
бутніх офіцерів поліції у ЗВО України. 

Метою роботи було з’ясувати складові фахо-
вої компетентності інструкторів з фізичної підго-
товки і спорту органів внутрішніх справ. 

Об’єкт та методи. У роботі було використа-
но теоретичний аналіз і узагальнення даних спе-
ціальної науково-методичної літератури, прове-
дено моніторинг інформаційних ресурсів мережі 
Інтернет. 

Результати. Актуальними проблемами, що 
потребують вирішення є відсутність системи цен-
тралізованої підготовки інструкторів з фізичної 
підготовки і спорту; недосконалість системи впро-
вадження наукових напрацювань галузі фізичної 
культури і спорту у практичну службово-бойову 
діяльність та не врахування вихідного рівня підго-
товленості курсантів. Аналіз досвіду армій провід-
них країн світу показує ефективність використання 
масового спорту в процесі організації підготовки 
фахівців з фізичної культури й спорту. Перспек-
тивними напрямами удосконалення фахової під-
готовки інструкторів фізичної підготовки і спорту 
є застосування дистанційного, модельованого 
навчання; інтерактивних, ситуативних, ігрових та 
проектних методів.

Висновки. Підготовка інструкторів фізичної 
підготовки і спорту вимагає комплексного підходу 
та здійснюється шляхом раціонального поєднання 
основних видів підготовки. Встановлено, що скла-
довими фахової підготовки інструкторів фізичної 
підготовки і спорту у військових закладах є кому-
нікативна, методична, організаційно-управлінська 
та лідерська компетентності. Ключовими питання-

ми фахової компетентності інструкторів фізичної 
підготовки і спорту є організаційно-управлінські на-
вички. Організаційно-управлінська компетентність 
передбачає сформованість інформаційно-аналі-
тичних, організаційних, контрольно-діагностичних 
умінь. Важливими функціями керівників підрозді-
лів, інструкторів фізичної підготовки і спорту є пла-
нування, визначення цілей, координація та логічна 
організація професійної діяльності підлеглих.

Ключові слова: методична підготовленість, 
комунікативні, організаційні, управлінські компе-
тентності, інструктори фізичної підготовки і спорту, 
військовослужбовці. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, 
планами, темами. Робота виконана згідно Зведе-
ного плану науково-дослідної роботи Львівського 
державного університету фізичної культури іме-
ні Івана Боберського на 2021-2024рр., теми 3.1. 
«Теоретико-методичні основи формування освіт-
ніх компетентностей, рухової активності, фізичної 
підготовленості різних груп населення в умовах 
нових викликів», протокол засідання Вченої ради 
№ 4 від 09.02.2021 р. 

Вступ. В умовах перебудови діяльності право-
охоронних органів особливу увагу на сьогодні при-
вертають питання, що пов’язані з реалізацією на-
лежної професійної підготовки особового складу. 
Це спричинено, по-перше, поступовим переходом 
діяльності вітчизняних силових структур, в тому 
числі й Національної поліції України, до Європей-
ських стандартів навчання, по-друге, військовими 
діями на сході нашої держави, що своєю чергою 
вимагає перегляду змісту навчання працівників 
поліції, які виконують професійні обов’язки в зоні 
антитерористичної операції [1, 2]. Загалом онов-
люється не лише структура і процес бойової під-
готовки, але й зміст організаційно-управлінської ді-
яльності, і насамперед офіцерського складу [3, 4]. 
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Огляди

Високопрофесійний офіцер повинен ефек-
тивно та цілеспрямовано здійснювати управління 
військовими колективами. Саме від організацій-
них та управлінських здібностей командирів за-
лежить рівень боєготовності, дисциплінованості, 
згуртованості військових колективів. І це вимагає 
від майбутніх офіцерів досконало володіти спеці-
алізованими знаннями, організаційними вміннями 
та методичними навичками управління фізичною 
підготовкою в підпорядкованих підрозділах, зокре-
ма з врахуванням подальшого фахового військо-
во-професійного призначення [5].

Важливу роль відіграє професійна компетент-
ність викладача, що охоплює загальні та спеціаль-
ні знання, уміння та навички, котрі в поєднанні з 
психологічними, моральними та організаторськи-
ми якостями педагога дозволяють з високою ефек-
тивністю вирішувати завдання підготовки курсантів 
[7, 8]. Проте, у щорічних звітах державної екзаме-
наційної комісії відзначено низький рівень фізичної 
та методичної підготовленості випускників вищих 
військових навчальних закладів (ВВНЗ) [6]. Тому 
актуальним є звернення до проблеми професійної 
підготовки інструкторів фізичної підготовки і спор-
ту у вишах військового спрямування.

Опанування теоретичних знань та професій-
них навичок у процесі підготовки поліцейських 
відбувається за умови застосування низки іннова-
ційних навчальних технологій. Серед них значного 
розповсюдження набули наступні: проблемного 
навчання [10], формування критичного мислення 
[11], проектного навчання [12], інтерактивного на-
вчання [13, 14, 15], ігрового навчання [16], також 
особливої актуальності на сьогодні набуває дис-
танційне навчання [17]. В індивідуальній підготовці 
військовослужбовців доволі поширеним є викорис-
тання інноваційного навчального обладнання та 
сучасних тренажерів.

Однак, практика показує такі інноваційні на-
вчальні технології не в повній мірі вирішують по-
ставлені завдання. Проведений аналіз наукових 
праць фахівців [5, 9] дозволяє виокремити низку 
найбільш глобальних проблем у формуванні фа-
хівців фізичної підготовки і спорту для ЗС України 
та структур, які входять до СБО України: 

– відсутність системи централізованої підготов-
ки інструкторів з фізичної підготовки і спорту;

– недосконалість системи впровадження на-
укових напрацювань галузі фізичної культури 
і спорту у практичну службово-бойову діяль-
ність;

– не врахування вхідного рівня підготовленості 
курсантів;

– відсутність диференціації навчального матері-
алу залежно від завдань службово-бойової ді-
яльності, змісту й умінь для їх реалізації; 

– недостатня ефективність методики й організа-
ції самостійного навчання; 

– відсутність оцінки рівня засвоєння програми 
підготовки на основі обліку особливостей ета-
пів навчання.

З огляду на зазначене, існують суттєві прога-
лини та протиріччя, які вимагають перегляду струк-
тури та змісту професійної підготовки інструкторів 
фізичної підготовки і спорту військовослужбовців. 
Відповідно проблема формування готовності ін-
структорів фізичної підготовки і спорту до профе-
сійної діяльності потребує подальшого розгляду 
та наукового аналізу.

Мета роботи полягала у з’ясуванні складових 
фахової компетентності інструкторів з фізичної 
підготовки і спорту органів внутрішніх справ.

Матеріали та методи дослідження. У ро-
боті було використано теоретичний аналіз і уза-
гальнення даних спеціальної науково-методичної 
літератури, проведено моніторинг інформаційних 
ресурсів мережі Інтернет. Систематичний пошук 
літератури з використанням низки ключових слів 
проводився в різних базах даних. У стрічку по-
шуку вносили ключові слова такі як організаційні, 
управлінські компетентності, лідерські якості ін-
структорів ФП і спорту, фізична та методична під-
готовленість працівників органів внутрішніх справ. 
Добиралися статті, які вивчали актуальні пробле-
ми, з якими зустрічаються керівники-організатори 
фізичної підготовки і спорту. Додатково аналізува-
ли списки використаної літератури дисертаційних 
робіт та авторефератів із зазначеного напрямку 
дослідження.

Окрім цього було проведено прямий пошук в 
Google статей, які цитували дібрані статті. Проа-
налізовано наукові статті та навчально-методичні 
праці за останні роки. Відсіювали статті, які сто-
сувались питань підготовки інструкторів фізичної 
культури спорту у військових закладах, підходів 
щодо удосконалення фахової підготовки інструк-
торів фізичної підготовки і спорту. Проведено кон-
тент-аналіз даних отриманих у результаті пошуку 
літератури.

Результати дослідження та їх обговорен-
ня. Успішність бойової діяльності залежить від 
здатності протистояти надмірним психофізичним 
навантаженням, а також бойової спрацьованос-
ті та злагодженості колективу. Досвід військових 
операцій і результати наукових досліджень дово-
дять, що фізична підготовка виступає важливим 
засобом підвищення службово-бойової підготов-
леності. Високий рівень фізичної підготовленості 
суттєво підвищує професійну мобільність воїнів, 
дозволяє швидко оцінювати ситуацію та приймати 
оперативні рішення [18]. Керівник правоохоронно-
го органу у сфері фізичної культури і спорту пови-
нен забезпечувати належні умови для організації 

367



Український журнал медицини, біології та спорту – 2021 – Том 6, № 3 (31)

Фізичне виховання і спорт

навчально-тренувального процесу та можливість 
використання різноманітних форм і засобів фізич-
ної підготовки; раціональний розподіл фізичного 
навантаження впродовж дня і тижня. Важливим є 
забезпечити високий рівень теоретичної, методич-
ної і практичної підготовленості особового складу, 
які проводять заняття з фізичної підготовки. 

Фізична підготовка, що проводиться плано-
мірно допомагає інтенсифікувати процес бойового 
навчання [19, 20]. Основними напрямами вдоско-
налення системи формування фахівців фізичної 
підготовки і спорту у ВВНЗ є: розроблення наці-
ональної системи забезпечення якості вищої вій-
ськової освіти в Україні, яка ґрунтується на єдиних 
критеріях і одночасно враховує специфіку різних 
галузей підготовки; науково обґрунтована органі-
зація підготовки інструкторів з фізичної підготовки 
і спорту; теоретико-методична підготовка до ефек-
тивної військово-професійної діяльності у сфері 
фізичної культури і спорту для СБО України [9].

Формування професійної готовності працівни-
ків органів внутрішніх справ здійснюються шляхом 
раціонального поєднання основних видів підготов-
ки. Науковцем [7] виділено три основних склад-
ники професійної підготовки працівників поліції – 
професійно-теоретичний, загальнопрофесійний і 
професійно-практичний.

При здійсненні фізичної підготовки підпоряд-
кованого особового складу командири виступають 
як організатори, педагоги-вихователі і методис-
ти. Методична підготовка є однією зі складових 
компетентностей, яка передбачає оволодіння 
курсантами знань і умінь з організації і методики 
проведення всіх форм фізичної підготовки вій-
ськовослужбовців, та розвитку основних психофі-
зичних якостей. Ефективність бойової підготовки 
залежить не лише від фізичної підготовленості 
курсантів, вагомий внесок має їх методична під-
готовленість. Організація різних форм методичної 
практики під час занять загальної та спеціальної 
фізичної підготовки сприяє формуванню профе-
сійних вмінь та навичок [20]. Аналіз досвіду армій 
провідних країн світу показує, що одним із харак-
терних аспектів в організації підготовки фахівців із 
фізичної культури й спорту є поєднання у виконан-
ні завдань фізичної підготовки та масового спорту 
[21].

В рамках централізованої підготовки особо-
вого складу в арміях держав – членів НАТО, на 
курсах підготовки персоналу штабів бригад (ба-
тальйонів) поширено практику використання цен-
трів імітаційного моделювання та програмного 
забезпечення JCATS [22]. При цьому, пріоритет 
надається практичному відпрацюванню процедур 
планування бойових дій, пересування, маневру та 
управління підпорядкованими військовими части-

нами і підрозділами під час виконання завдань за 
призначенням.

У 2015 році було проведено комплекс тактич-
них навчань Fearless Guardian-2015 в рамках тех-
нічної допомоги уряду США та за рахунок Резерв-
ного фонду світової безпеки. Базова та спеціальна 
підготовка особового складу підрозділів склада-
лася з фізичної та вогневої підготовки, навичок 
виживання, надання першої медичної допомоги, 
користування портативними засобами зв’язку. Бій-
ці проводили тактичні тренінги у складі своїх під-
розділів, відпрацьовували установку інженерних 
загороджень, обладнання вогневих позицій, роз-
мінування місцевості, створення проходів в інже-
нерних загородженнях противника. Навчалися на-
данню невідкладної медичної допомоги в бойових 
умовах, евакуації поранених із поля бою [23]. 

До інших спеціалізованих курсів підготовки, 
що використовуються у збройних силах США, від-
носяться [24]: «курс пригод», який передбачає 
приховане пересування по важко-прохідній міс-
цевості; «курс мобільної підготовки» греблю на 
човні, плавання в обмундируванні та подолання 
спеціальних перешкод; «курс повітряно-штурмо-
вої підготовки» посадка на вертоліт по трапу на 
висоті 15-20 метрів, без посадкове десантування 
по канату з висоти 30-40 метрів та марш-кидок на 
10 миль (більше 16 км) з повною викладкою по пе-
ресіченій місцевості.

Професор Ольховий О. М. [5], пропонує кон-
цепцію професійно спрямованої системи фізич-
ної підготовки курсантів ВВНЗ, яка передбачає 
введення організаційно-управлінської складової 
для досягнення майбутніми офіцерами високого 
рівня готовності виконувати службові обов’язки. 
Петруком А. [6] представлено компоненти мето-
дичної майстерності, вимоги до керівника фізичної 
підготовки та критерії його оцінювання, методич-
ні завдання для курсантів різних курсів навчання 
та різних спеціальностей. Розроблено порадник 
щодо організації індивідуальної фізичної підготов-
ки молодим офіцерам. 

Інші підходи, який рекомендують фахівці [7, 
10] полягають в організації такого освітнього про-
цесу, який стимулював би учасників самостійно, 
активно і творчо застосовувати набуті знання в 
різних ситуаціях. Так у процес підготовки слухачів 
і курсантів запроваджують активні методи навчан-
ня (ділові ігри, тренінги тощо), оскільки вони дають 
змогу моделювати умови майбутньої професій-
ної діяльності. Моделювання ситуацій службової 
діяльності відбувається під час відпрацювання 
практичних навичок патрульного поліцейського 
в процесі рольових ігор (сценаріїв). Застосуван-
ня ситуаційних задач різного рівня складності  
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сприяє ефективнішому формуванню необхідних 
умінь і навичок. 

Для удосконалення фахової підготовки ін-
структорів з фізичної підготовки і спорту пропо-
нують спеціальні курси підготовки керівників на-
вчальних груп, які підвищують ефективність на-
вчання в підпорядкованих учасникам підрозділах 
[25]. Ефективним методом підвищення якості на-
вчання в процесі службової діяльності курсантів 
вважають проведення відео конференцій фахів-
цями фізичної культури ВВНЗ. За кожним викла-
дачем закріплена певна кількість навчальних груп 
із територіально наближених практичних підрозді-
лів. Викладачі ВВНЗ проводять лекції, онлайн кон-
сультації, а перед завершенням кожного навчаль-
ного року, для підведення підсумків навчання за-
лучаються до виїзних засідань [26]. Перевагою 
такої моделі підготовки є створення нерозривності 
й постійного взаємозв’язку між практичними під-
розділами та науково-викладацьким складом ви-
шів системи МВС. 

У процесі фізичного удосконалення важливе 
значення має соціально-психологічна атмосфера 
в колективі. Інструктор з фізичної підготовки і спор-
ту повинен вміти об’єктивно оцінювати та контр-
олювати, направляти та коригувати поведінку 
курсантів у відповідності до вимог колективу. По-
ліпшення взаємовідносин серед правоохоронців 
здійснюється завдяки посиленню підготовленості 
офіційних та неофіційних лідерів підрозділу, а та-
кож шляхом впровадження певних педагогічних 
ситуацій, які активізують позитивний соціально-
психологічний вплив на особовий склад [27, 28]. 
Одним з ефективних методів удосконалення служ-
бової злагодженості правоохоронних підрозділів в 
процесі спеціальної фізичної підготовки являєть-
ся одночасне виконання різноманітних фізичних 
вправ декількома групами в умовах спеціально ор-
ганізованого змагання. З метою поліпшення якості 
підготовки курсантів фахівці пропонують навчаль-
ну групу поділяти на невеликі групи по 5–7 чоловік, 
в яких 2–3 курсанти мають вищі показники фізичної 
підготовленості та є прикладом для інших. За такої 
форми організації фізичної підготовки викладач 
матиме більше змоги приділити увагу курсантам, 
які мають недостатньо розвинені емоційно-вольо-
ві та фізичні якості, та характеризуються недостат-
нім рівнем фізичної підготовки [29, 30] 

Особливої уваги потребують вимоги, які ви-
суваються до співробітників правоохоронних ор-
ганів для забезпечення ефективного провадження 
службово-бойової діяльності. Високопрофесійний 
боєць повинен володіти високим рівнем розвитку 
образного, логічного та аналітичного мислення; 
мати розвинене просторове мислення; стійкість, 
концентрацію і переключення уваги. 

Успішність професійної діяльності правоохо-
ронців значною мірою залежить від якості підго-
товки офіцерів поліції, їхньої управлінської компе-
тентності, вміння швидко орієнтуватися в мінли-
вих умовах сучасного життя, зберігати витримку 
і самовладання в екстремальних ситуаціях [30]. 
Управлінська компетентність передбачає сформо-
ваність знань інформаційно-аналітичних, організа-
ційних, контрольно-діагностичних умінь. Важливи-
ми функціями керівників підрозділів, інструкторів 
фізичної підготовки і спорту є планування, визна-
чення цілей, координація та логічна організація 
професійної діяльність підлеглих [31, 32]. 

Поряд з управлінською компетентністю важ-
ливе місце має лідерська компетентність. Військо-
вий керівник повинен мати авторитет, і володіти 
лідерськими якостями, які формуються у профе-
сійній діяльності. На думку, Гуренко І. [27], військо-
вий лідер повинен володіти різноманітними як осо-
бистісними, так і професійними якостями, а саме 
сміливістю, рішучістю, впевненістю, володіти со-
бою, мати розвинені аналітичні здібності, почуття 
обов’язку та патріотизму, високий рівень культури 
та етики, бути ерудованим, дисциплінованим (осо-
бливо в бойових умовах), а також виявляти турбо-
ту та відповідальність за своїх підлеглих. 

На сьогодні існують різні підходи розвитку 
управлінської компетентності. Так, Борисюк О. [33] 
для формування цієї компетентності у майбутніх 
офіцерів поліції пропонує модель, яка містить мо-
тиваційний‚ емоційно-вольовий, когнітивний, опе-
раційно-діяльнісний, особистісний й рефлексив-
ний компоненти. Науковцем запропоновано такі 
психологічні критерії рівня сформованості управ-
лінської компетентності майбутнього офіцера: мо-
тивованість, емоційно-вольові здібності, інтелек-
туальна готовність, сформовані вміння та навички 
виконання управлінських завдань, сукупність осо-
бистісно-професійних якостей особистості та реф-
лексивність. 

Крім, управлінської компетентності актуаль-
ною проблемою в процесі підготовки фахівців ор-
ганів внутрішніх справ є необхідність покращення 
комунікативної компетентності майбутніх право-
охоронців, формування в них вмінь конструктив-
ного, неконфліктного спілкування [34]. В сучасних 
умовах підвищеного громадського контролю за 
моральною і професійною поведінкою працівників 
МВС, в центрі професіограми працівника ОВС зна-
ходиться сформована компетентність у вирішенні 
конфліктних ситуацій [29].

Іншим важливим аспектом фізичної підготов-
ки є обов’язковість участі військовослужбовців у 
змаганнях. Для його реалізації у військах і ВНЗ 
організовані відділи або кафедри спорту, які комп-
лектуються фахівцями з вищою та середньою вій-
ськово-фізкультурною освітою. 
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Фізичне виховання і спорт

Посиленню мотивації до підвищення рівня фі-
зичної підготовленості сприяють система військо-
во-професійного навчання й відбір претендентів 
органів внутрішніх справ. Важливе значення для 
організації фізичної підготовки й спорту у військо-
вих частинах і ВНЗ є рівень матеріально-технічно-
го забезпечення місць для занять фізкультурно-
спортивною діяльністю. Як правило, усі військові 
частини та військові ВНЗ провідних армій країн 
світу розміщені поза великими містами, мають ве-
лику територію, обладнану різноманітними спор-
тивними спорудами.

Висновки. Сучасними підходами удоскона-
лення рівня якості фахової підготовки інструкторів 
фізичної підготовки та спорту фахівці є застосуван-
ня інноваційних засобів (обладнання та тренаже-
рів); ситуативних ігор, інтерактивних та проектних 
методів навчання; залучення курсантів до керівних і  

організаторських видів робіт, та колективної роботи. 
Необхідними складовими фахової компетентності 
керівників фізичної підготовки військовослужбовців 
є методична, комунікативна, лідерська та органі-
заційно-управлінська комптентності. Встановлено, 
що важливою передумовою високої професійної 
підготовки інструкторів фізичної підготовки і спорту 
є сформованість організаційно-управлінських ком-
петентностей. Однак, залишаються недостатньо 
вивченими питання щодо формування організацій-
но-управлінських вмінь, та їх реалізації.

Тому перспективи подальших досліджень 
полягатимуть в обґрунтуванні методологічних та 
організаційно-управлінських засад розвитку вій-
ськової підготовки, розробці диференційованих 
програм формування організаційно-управлінських 
якостей з врахуванням професійно-службових 
обов’язків.
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УДК 796.071.42.065.4
ПРОФЕссИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОсТЬ ИНсТРУКТОРОВ 
ФИЗИЧЕсКОЙ ПОДГОТОВКИ И сПОРТА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИх ДЕЛ
Швец В., Павлова Ю., Боднар И. 
Резюме. Существующая в Украине модель профессиональной подготовки офицеров полиции по 

многим критериям не соответствует растущим потребностям общества и общепризнанным междуна-
родным демократическим стандартам в этой сфере. В этих условиях нарастает необходимость рефор-
мирования системы образования будущих офицеров полиции в ЗВО Украины. 

Цель работы заключалась в выяснении составляющих профессиональной компетентности ин-
структоров по физической подготовке и спорту органов внутренних дел.

Объект и методы. В работе были использованы теоретический анализ и обобщение данных спе-
циальной научно-методической литературы, проведен мониторинг информационных ресурсов сети 
Интернет. 

Результаты. Установлено, что актуальными проблемами, которые требуют решения является 
отсутствие системы централизованной подготовки инструкторов по физической подготовке и спорту; 
несовершенство системы внедрения научных наработок области физической культуры и спорта в пра-
ктическую служебно-боевую деятельность и не учет исходного уровня подготовленности курсантов. 
Анализ опыта армий ведущих стран мира показывает эффективность использования массового спорта 
в процессе организации подготовки специалистов по физической культуре и спорту. Перспективными 
направлениями совершенствования профессиональной подготовки инструкторов физической подго-
товки и спорта является применение дистанционного, моделируемого обучения; интерактивных, ситу-
ативных, игровых и проектных методов. 

Выводы. Подготовка инструкторов физической подготовки и спорта требует комплексного подхода 
и осуществляются путем рационального сочетания основных видов подготовки. Установлено, что со-
ставляющими профессиональной подготовки инструкторов физической подготовки и спорта в военных 
заведениях является коммуникативная, методическая, организационно-управленческая и лидерская 
компетентности. Ключевыми вопросами профессиональной компетентности инструкторов физической 
подготовки и спорта является организационно-управленческие навыки. Организационно-управленче-
ская компетентность предполагает сформированность информационно-аналитических, организаци-
онных, контрольно-диагностических умений. Важными функциями руководителей подразделений, ин-
структоров физической подготовки и спорта является планирование, определение целей, координация 
и логическая организация профессиональной деятельности подчиненных.
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UDC 796.071.42.065.4
Professional Competence of Instructors of Physical Training 
and Sports of Internal Affairs Bodies
Shvets V. L., Pavlova Iu. O., Bodnar I. R.
Abstract. The existing model of professional training of police officers in Ukraine by many criteria does 

not meet the growing needs of society and generally accepted international democratic standards in this area. 
In these conditions, there is a growing need to reform the education system of future police officers in the Free 
Economic Zone of Ukraine. 

The purpose of the study was to clarify the components of the professional competence of instructors in 
physical training and sports of law enforcement agencies. 

Materials and methods. Theoretical analysis and generalization of data of special scientific and method-
ical literature were used in the work, monitoring of information resources of the Internet was carried out. It is 
established that the current problems that need to be addressed are the lack of a system of centralized training 
of instructors in physical training and sports, imperfection of the system of implementation of scientific devel-
opments in the field of physical culture and sports in practical service and combat activities and failure to take 
into account the initial level of training of cadets. 

Results and discussion. The analysis of experience of armies of the leading countries of the world shows 
that one of characteristic aspects in the organization of preparation of experts in physical training and sports is 
a combination in performance of tasks of physical training and mass sports. As part of the centralized training 
of personnel, the practice of using simulation centers and the Joint Conflict and Tactical Simulation software 
is widespread at the training courses for personnel of brigade headquarters (battalions). Promising areas for 
improving the professional training of instructors of physical training and sports are the use of distance, simu-
lated learning, interactive, situational, game and project methods. 

Conclusion. Education of physical training and sports instructors requires a comprehensive approach 
and is carried out by a rational combination of basic types of training. It is established that the components 
of professional training of instructors of physical training and sports in military institutions are communicative, 
methodical, organizational-managerial and leadership competencies. The key issues of professional compe-
tence of instructors of physical training and sports are organizational and managerial skills. Organizational and 
managerial competence involves the formation of information-analytical, organizational, control and diagnostic 
skills. Important functions of heads of departments, instructors of physical training and sports are planning, 
definition of the purposes, coordination and the logical organization of professional activity of subordinates.

Keywords: methodical preparation, communicative, organizational, managerial competences, instructors 
of physical training and sports, military.
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