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ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО МОДЕРНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ФІЗИЧНОЇ 

ПІДГОТОВКИ ТА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ КУРСАНТІВ ТА 

СТУДЕНТІВ ВНЗ ЗІ СПЕЦИФІЧНИМИ УМОВАМИ НАВЧАННЯ 

 

1. Дотримуючись принципу прагматизму, який скеровано на 

досягнення мети реформування освіти в МВС України, а саме, що навчальні 

програми підготовки майбутніх працівників Національної поліції мають 

відповідати запитам практичної діяльності, вважаємо за необхідне 

впровадження у всіх ВНЗ МВС  дисципліни «Фізична підготовка» (згідно з 

Законом України «Про фізичну культуру і спорт», наказом МВС 

України від 26.01.2016 № 50 «Про затвердження Положення про 

організацію службової підготовки працівників Національної поліції 

України») в блок «Обов’язкова компонента» з однаковою кількістю 

навчальних годин за всіма спеціальностями. 

2. З метою забезпечення належного рівня фізичного виховання у 

ВНЗ МВС та ВНЗ всіх форм власності є необхідним проведення дисципліни 

«Фізичне виховання» протягом всього періоду навчання обсягом 4 години на 

тиждень, враховуючи, що заняття з фізичного виховання мають 

відновлювальне та рекреаційне значення (з урахуванням існуючих моделей) 

– секційна, професійно орієнтована, традиційна, індивідуальна.  (Постанова 

Верховної Ради України про забезпечення сталого розвитку сфери 

фізичної культури і спорту в Україні в умовах децентралізації влади 

(відомості верховної ради (ввр), 2016, № 47, ст. 804) (25.09.2015  № 1/9-454 

Рекомендації щодо організації фізичного виховання у вищих навчальних 

закладах). 

1. Обов’язкове проведення тестування рівня фізичної готовності 

абітурієнтів на базі ВНЗ МВС України, або з залученням працівників кафедр 

ВНЗ МВС.   

2. Проведення секційних занять з фізичного виховання повинно 

враховуватись в основних видах навчальної роботи викладача та 

обліковуватись відповідно до норм навчальної роботи (25.09.2015  № 1/9-454 

Рекомендації щодо організації фізичного виховання у вищих навчальних 

закладах). 

3. З метою пропаганди здорового способу життя та якісного 

проведення професійно-орієнтаційної роботи, пропонувати міським та 

обласним органам виконавчої влади спортивну базу ВНЗ для проведення 

спортивних заходів міста та області.     
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4. Створення спортивної інфраструктури при гуртожитках вищих 

навчальних закладів з метою залучення курсантів та студентів до 

систематичних занять спортом (Постанова Верховної Ради України «Про 

забезпечення сталого розвитку сфери фізичної культури і спорту в 

Україні в умовах децентралізації влади» (відомості Верховної Ради (ввр), 

2016, № 47, ст. 804).  

5. Залучення до співпраці національних федерацій з олімпійських, 

не олімпійських та національних видів спорту та створення на базі ВНЗ МВС 

спортивних секцій з відповідних видів спорту з урахуванням професійної 

діяльності майбутніх працівників Національної поліції України, з залученням 

учнівської та студентської молоді міста та області. 


