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ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 

ПРАЦІВНИКІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ 

 

1. На виконання наказу Міністерства освіти і науки України 

від 07 серпня 2002 року № 450 «Про затвердження норм часу для планування 

і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової 

й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників 

вищих навчальних закладів» та з метою оптимізації навчального 

навантаження науково-педагогічних працівників, внести зміни до розділу 

планування видів навчальної роботи з встановленими нормами часу  

дисципліни «Фізична підготовка» з працівниками ВНЗ МВС які мають 

спеціальні звання поліції. 

2. Згідно положення внутрішнього забезпечення якості освітньої 

діяльності та якості вищої освіти Харківського національного університету 

внутрішніх справ від 18.11.2016 №800, пункту 5.2. щодо забезпечення 

підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників, на 

базі ВНЗ МВС України кафедрами спеціальної фізичної підготовки 

проводити постійно діючи курси підвищення кваліфікації (з встановленим 

навчальним навантаженням) для керівного складу відповідно до навчальних 

програм з дисципліни «Фізична підготовка». 

3. Внести до Державного стандарту професійно-технічної освіти на 

основі компетентнісного підходу за робітничої професією поліцейський у 

розділ Типовий навчальний план з напряму професійно-практичної 

підготовки навчальний предмет «Фізична підготовка».  

З визначенням спеціальних професійних компетентностей, відповідно 

вимог нормативно-правових актів МВС України, до яких належать: 

– здатність застосовувати фізичну силу, у тому числі спеціальні 

прийоми боротьби (рукопашного бою); 

– здатність діяти в умовах застосування фізичного впливу, спеціальних 

засобів, вогнепальної зброї; 

– здатність визначати алгоритм дій у різних типових та екстремальних 

ситуаціях професійної діяльності. 

Зміст загально професійних компетентностей: 

Знати: вимоги нормативно-правових документів що регулює 

організацію фізичної підготовки; засоби регулювання фізичного 

навантаження на організм під час виконання фізичних вправ; зміст фізичної 

підготовки (загально-фізичної та спеціально фізичної підготовки (тактики  
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самозахисту)); вплив фізичної та спеціально-фізичної підготовки на 

підвищення рівня готовності для виконання службових завдань в різних 

умовах; правові основи та порядок застосування заходів фізичного впливу та 

спеціальних засобів; зміст лікувальної фізичної культури після перенесених 

травм, поранень та перенесених захворювань; заходи попередження 

травматизму на заняттях з фізичної підготовки та самоконтролю за 

функціональним станом.  

Вміти: виконувати вправи та нормативи з фізичної та спеціально-

фізичної (тактики самозахисту) підготовки; застосовувати фізичну силу, у 

тому числі спеціальні прийоми боротьби (рукопашного бою), для 

забезпечення особистої безпеки або/та безпеки інших осіб; постійно 

підтримувати достатній рівень загальної фізичної підготовки (згідно з 

визначеними критеріями); застосовувати навички самоконтролю за фізичним 

станом та станом здоров’я у процесі виконання фізичних вправ. 

4. Згідно з Концепцією реформування в МВС України щодо 

організаційно-структурного напряму, який направлено на визначення вимог 

до кандидатів на навчання фізичної готовності, з наказом МВС України від 

26.01.2016 № 50 «Про затвердження Положення про організацію 

службової підготовки працівників Національної поліції України» 

вважаємо обов’язковими розробку та впровадження в навчальний план 

первинної професійної підготовки працівників Національної поліції 

навчальної дисципліни «Фізична підготовка». 

5. На виконання Закону України «Про вищу освіту» та з метою якісної 

підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації пропонуємо 

запровадження на базі факультетів ВНЗ МВС постійно діючих 

сертифікованих освітніх програм за обраною тематикою серед курсантів, 

студентів, викладачів, правоохоронців-практиків, ад’юнктів, викладачів ВНЗ 

та ін. Щорічне проведення науково-технічних заходів з проблем фізичної 

підготовленості працівників Національної поліції України.  

6. Запровадити на законодавчому рівні окрему програму для вступників у 

ряди Національної поліції з більш вимогливими фізичними нормативами та 

зазначеним часом на їх виконання. Розробити вправи, які дійсно будуть 

показувати фізичний рівень кожного кандидата. Як приклад поліцейська 

смуга перешкод, що направлена на тестування основних фізичних якостей 

(може розташуватися в закритих приміщеннях, не потребує значних 

фінансових затрат).  
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7. З метою підвищення професійного рівня особового складу та 

збереження фахового рівня працівників, для поліцейських з недостатнім 

рівнем фізичної підготовленості, але з високими показниками професійної 

діяльності, необхідно створювати відповідні умови для індивідуальних 

занять та консультацій.  

 


