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ВІТАЛЬНЕ СЛОВО 

ПЕРШОГО ПРОРЕКТОРА 

ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ВНУТРІШНІХ 

СПРАВ, 

КАНДИДАТА ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК, ПІДПОЛКОВНИКА ПОЛІЦІЇ 

Д. В. ШВЕЦЯ 

 

Реформування правоохоронної системи України визначає необхідність 

формування ефективної підготовки кадрів для Національної поліції, 

невід’ємною складовою якої є система фізичної підготовки майбутніх 

працівників.  

Повсякденна службова діяльність поліцейського пов’язана із 

постійною необхідністю бути готовим реагувати на нестандартні ситуації; 

саме належна фізична підготовка правоохоронців забезпечує здатність 

поліцейського правильно та доцільно діяти у подібних обставинах та є 

запорукою не лише ефективного виконання покладених на нього завдань, але 

й забезпечення його особистої безпеки. 

Сучасний етап розвитку правоохоронної системи України ставить нові 

виклики у сфері фізичної підготовки майбутніх поліцейських.  

Так, слід констатувати, що протягом останніх років рівень фізичної 

підготовки абітурієнтів знижується, що обумовлюється зниженням кількості 

годин, відведених на фізичне виховання у загальноосвітніх навчальних 

закладах, та відносно низьким рівнем відповідного матеріально-технічного 

забезпечення. У зв’язку з цим, суттєвого значення набуває адаптація 

першокурсників до фізичних навантажень, які очікуються як в межах 

проходження ними служби в лавах Національної поліції, так і в процесі 

навчання. Це, у свою чергу, обумовлює необхідність проведення ґрунтовних 

досліджень у цій сфері з метою виявлення методик фізичного навчання, що 

дозволять ефективно вирішувати цю задачу. 

Іншим суттєвим викликом у сфері фізичної підготовки майбутніх 

правоохоронців є зміна самої моделі підготовки поліцейських, яку 

передбачається впровадити.  

Так, на сучасному етапі, передбачається суттєве скорочення періоду 

навчання у вищих навчальних закладах із специфічними умовами навчання, 

що потребує інтенсифікації курсу спеціальної фізичної підготовки. Зокрема, 

достатньо цінним у цьому аспекті є досвід підготовки вищими навчальними 

закладами із специфічними умовами навчання (у тому числі, Харківським  
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національним університетом внутрішніх справ) працівників для патрульної 

поліції, включно і з недоліками, виявленими за результатами їх роботи.  

Суттєвою вимогою фізичної підготовки курсантів у навчальних 

закладах із специфічними умовами навчання є її максимальний зв’язок з 

практикою.  

Завдання курсу фізичної підготовки полягають передусім у формуванні 

рухових умінь та навичок майбутнього правоохоронця, розвитку його 

фізичних якостей і здібностей з урахуванням особливостей професійної 

діяльності поліцейського. У зв’язку з цим, за умов інтенсифікації курсу 

спеціальної фізичної підготовки, важливим є опрацювання ситуацій, що 

відтворюють умови, наближені до тих, що можуть виникнути під час 

виконання службових обов’язків, передусім – пов’язаних із дією 

стресоутворюючих факторів (несприятливі умови оточуючого середовища, 

обмежений час на виконання поставлених завдань тощо). У зв’язку із цим, 

важливим напрямом фізичної підготовки у навчальних закладах із 

специфічними умовами навчання є запровадження імітаційних засобів 

навчання, які дозволяють відтворити реальні сценарії розвитку подій, з якими 

можуть стикнутися правоохоронці при виконанні обов’язків, з метою 

вироблення належних навичок реагування на нестандартні ситуації. Це, у 

свою чергу, зумовлює необхідність як у належному методичному, так і 

належному матеріально-технічному забезпеченні занять із спеціальної 

фізичної підготовки. 

Підсумовуючи, слід наголосити, що у Харківському національному 

університеті внутрішніх справ ведеться активна робота за всіма переліченими 

напрямами. І сьогоднішній круглий стіл є прекрасною нагодою обговорити 

здобутий досвід та перспективи подальшої роботи у сфері фізичної 

підготовки правоохоронців із нашими колегами з усієї України. 


