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ВІТАЛЬНЕ СЛОВО  

РЕКТОРА ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

ВНУТРІШНІХ СПРАВ, ДОКТОРА ЮРИДИЧНИХ НАУК, ДОЦЕНТА, 

ГЕНЕРАЛА ПОЛІЦІЇ ТРЕТЬОГО РАНГУ 

В.В. СОКУРЕНКА  

 

Питання, що будуть розглядатися сьогодні є надзвичайно актуальними 

не тільки для системи МВС України, але й для всієї держави.  

Про це свідчить, зокрема й те, що у 2016 році Указом Президента 

України від 9 лютого 2016 року № 42 була затверджена Національна 

стратегія з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року 

«Рухова активність - здоровий спосіб життя - здорова нація». Завданнями 

цього документу, зокрема визначено: 

1) розроблення комплексу показників для оцінки рівня фізичного 

здоров'я різних груп населення; 

2) формування ціннісного ставлення юнацтва та молоді до власного 

здоров'я, покращення фізичного розвитку та фізичної підготовленості з 

урахуванням вимог майбутньої професійної діяльності; 

3) збільшення кількості загальнодоступних спортивних заходів для 

активного сімейного відпочинку в місцях масового відпочинку громадян;  

4) залучення інститутів громадянського суспільства, у тому числі 

молодіжних та дитячих громадських організацій, до проведення заходів з 

підвищення оздоровчої рухової активності населення; 

5) модернізація в навчальних закладах системи фізичного виховання, 

яке має бути органічно поєднано з іншими компонентами здорового способу 

життя;  

6) посилення відповідальності керівників навчальних закладів за 

забезпечення, розвиток і модернізацію фізичного виховання та належний 

рівень рухової активності. 

Зазначені завдання є визначальними й для повсякденної діяльності 

вищих навчальних закладів системи МВС України, які здійснюють 

підготовку курсантів, а також підвищення кваліфікації працівників 

Національної поліції, зокрема з напрямів удосконалення загальної фізичної 

підготовленості, а також застосування навичок спеціальної фізичної 

підготовки під час несення служби. 

Питання фізичної підготовки також були предметом обговорення 

міжвідомчої семінар-наради «Актуальні питання реалізації Концепції  



Сучасні питання фізичної підготовки працівників підрозділів МВС України в рамках реалізації концепції реформування 

освіти в МВС України. Харків, 2017 

5 

 

 

реформування освіти в Міністерстві внутрішніх справ України», що 

проводилася з керівниками вищих навчальних закладів МВС 28 вересня 

2017 року на базі нашого університету. Учасники семінару наради 

наголосили на тім, що оптимізація фізичної підготовки, удосконалення форм 

та методів її викладання є важливими в контексті реформування освіти в 

системі МВС України, приведення її у відповідність до вимог практичної 

діяльності, оскільки на сьогодні існує нагальна потреба у розвитку та 

удосконаленні наступних навичок та вмінь поліцейських: 

1) рухових якостей та навичок, необхідних у повсякденній діяльності 

та в разі виникнення екстремальних ситуацій; 

2) витривалості, швидкісних та силових якостей, які забезпечують 

можливість переслідування правопорушника та перевагу в силовому 

протистоянні при його затриманні, у тому числі з подоланням природних та 

штучних перешкод; 

3) навику самоконтролю за фізичним станом та станом здоров’я у 

процесі виконання фізичних вправ; 

4) практичних навичок застосування прийомів самозахисту, особистої 

безпеки, фізичного впливу тощо. 

Більше того, рівень фізичної підготовки є однією із тих складових, що 

підлягає оцінці при прийнятті громадян на службу до поліції та на навчання 

до вищих навчальних закладів МВС України. Зокрема майбутні курсанти 

денної форми навчання мали подавати до приймальної комісії результати 

проходження у встановленому порядку медичних обстежень, обстеження на 

предмет виявлення алкогольної, наркотичної та токсичної залежності, 

психофізіологічного обстеження, а також перевірки рівня фізичної 

підготовленості. 

Впевнений, що напрацювання сьогоднішнього наукового заходу дадуть 

змогу підвищити якість фізичної підготовки поліцейських та курсантів до їх 

головній місії – служити людям та захищати їх.  


