
Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України. Харків, 2020 

 311

2. Костина Л. Н., Перков А. А. Профили профессиональных компетенций сотрудников 

подразделений обеспечения безопасности дорожного движения. Орёл : ОрЮИ МВД России 

им. В. В. Лукьянова, 2016. 81 с. 

3. Терещенко Ю. В. Содержание профессиональной наблюдательности сотрудников 

ОВД. Психопедагогика в правоохранительных органах. 1998. № 1 (7). С. 57–60. 

4. Швець Д. В. Формування професійної спостережливості працівників патрульної 

поліції через навчання профайлінгу // Підготовка поліцейських в умовах реформування 

системи МВС України : зб. наук. пр. / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Каф. 

спец. фіз. підготовки ф-ту № 2. Харків, 2018. С. 136–139. 

Отримано 16.04.2020 

 

УДК 796:351.74. 

ПАВЛОВА А. В., 

курсант 3 курсу Навчально-наукового інституту № 2  

Національної академії внутрішніх справ (м. Київ) 
 

Науковий керівник:  

Арсененко О. А., 

майстер спорту України з гирьового спорту,  

старший викладач кафедри спеціальної фізичної підготовки  

Національної академії внутрішніх справ (м. Київ); 

  https://orcid.org/0000-0003-4668-5335  

УДОСКОНАЛЕННЯ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ  

В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МВС УКРАЇНИ 

Текст поданих тез присвячений опису необхідності удосконалення фізичної 

підготовки поліцейських. Наводиться визначення поняття, можливі 

методи удосконалення підготовки та важливість комплексного підходу. 
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Поліцейський – одна із найбільш відповідальних та водночас небезпечних професій, 

яка потребує не лише ґрунтовних знань чинного законодавства, але й неабиякої підготовки, 

зокрема фізичної. У закладах вищої освіти Міністерства внутрішніх справ (МВС) України 

забезпечення розвитку фізичних якостей покладено на спеціальну фізичну підготовку, яка є 

навчальною дисципліною; у практичних підрозділах – на фізичну підготовку, яка є 

складовою системи службової підготовки поліцейських.  

Актуальність обраної теми полягає у тому, що підготовка кадрів для Національної 

поліції України потребує постійного вдосконалення. Це залежить від ряду причин, серед 

яких : 

�  реформування правоохоронного відомства; 

�  зміна концепції діяльності Національної поліції; 

�  застосування нових форм добору кандидатів на службу в поліцію; 

�  оптимізація структури, змісту службової підготовки поліцейських [1, с.6]. 

Фізична підготовка є одним із взаємопов’язаних видів службової підготовки. Згідно з 

Наказом МВС від 26.01.2016 № 50 «Про затвердження Положення про організацію 

службової підготовки працівників Національної поліції України», фізична підготовка - це 

комплекс заходів, спрямований на формування та вдосконалення рухових умінь і навичок, 

розвиток фізичних якостей та здібностей поліцейського з урахуванням особливостей його 

професійної діяльності. Складовими вищезазначеної підготовки є загальна фізична 

підготовка (опановується поліцейським самостійно) і тактика самозахисту та особистої 

безпеки (заняття проводяться в навчальних групах за місцем служби та на навчальних 

зборах) [2]. 
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Навчання з фізичної підготовки передбачає формування та вдосконалення в 

поліцейських: 
- рухових якостей та навичок, необхідних у повсякденній діяльності та в разі 

виникнення екстремальних ситуацій; 
- 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; 

- навику самоконтролю за фізичним станом та станом здоров’я у процесі виконання 
фізичних вправ; 

- практичних навичок застосування прийомів самозахисту, особистої безпеки, 
фізичного впливу тощо [2]. 

Щоб правильно та ефективно удосконалювати фізичну підготовку необхідно знати 
основи теорії і загальної методики. Результат залежить від уміння творчо застосовувати дані 
знання з урахуванням особливостей завдань, які виконує поліцейський, та індивідуальних 

особливостей організму [3, с. 51]. 
Процес фізичної підготовки – один з елементів єдиного процесу фізичного освіти, мета 

якого – навчити поліцейських самостійному поліпшенню рівня фізичного розвитку, фізичної 
та функціональної підготовки. Основу фізичної підготовки складають систематичне 
виконання фізичних вправ та заняття різними видами спорту (легка атлетика, волейбол, 
баскетбол), які сприяють розвитку кістково-м’язової, кровоносної, дихальної та нервової 
систем. Не менш важливим моментом є опанування навику розуміння власного організму, 
що являє собою постійне спостереження і аналіз його реакцій на різноманітні навантаження.  

Посилена м’язова робота сприяє тренуванню дихальної та серцево-судинної системи, 
розвитку серцевого м’яза і м’язів грудної клітки. М’язова робота сприяє поліпшенню 
настрою, створює відчуття бадьорості, призводить до підвищення життєдіяльності всього 
організму. Важливо розвивати у поліцейських такі якості, як сила, спритність, швидкість, 
витривалість. Зниження рівня фізичної підготовленості може призвести до таких наслідків – 
атрофії м’язової і кісткової тканини; зменшенні життєвої ємності легень; порушення 

діяльності серцево-судинної системи; застою крові в кінцівках [3, с. 52]. 
Одним із можливих методів удосконалення фізичної підготовки є формування у 

поліцейських розуміння важливості самостійного розвитку якостей, необхідних для 
службової діяльності. Поліцейські повинні володіти достатнім обсягом знань у даній сфері 
для того, щоб розуміти вплив фізичних навантажень на організм та можливість їх 
використання для зміцнення власного організму.  

З метою вдосконалення фізичної підготовленості майбутніх поліцейських актуальним 
питанням є формування фізичних, професійно-прикладних та психологічних якостей з 
урахуванням специфіки обраного напрямку несення служби, а також комплексного підходу 
об’єднання фізичної, тактико-спеціальної та вогневої підготовки, які будуть імітувати ситуації 
самозахисту, переслідування та затримання правопорушника. Необхідність залучення 
спеціалістів та викладачів з адміністративного та кримінального права з метою імітацій 
найбільш широко поширених в оперативно-службових ситуаціях, які з одного боку дадуть 

правовий вихід, а з іншої захист власного самозахисту. Також позитивний вплив мають 
групові вправи з силового припинення протиправних дій з використанням спеціальних 
засобів (щита, гумової палиці, наручників), відпрацювання захисту від ударів блоками, 
відходами, відповідними ударами та кидками, по затриманню правопорушника [4, с.142]. 

Отже, фізична підготовка – важлива складова службової підготовки поліцейського, 
необхідна для виконання ним своїх посадових обов’язків та покладених на нього законом 
завдань. Для удосконалення підготовки необхідно підвищувати рішень теоретичних знань 
поліцейських та роз’яснювати їм необхідність саморозвитку необхідних фізичних якостей.  
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ 

ПРОФЕСІЙНОГО ВІДБОРУ МАЙБУТНІХ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ 

Уряди і правоохоронні органи сприяють тому, щоб усі посадові особи з підтримання 
правопорядку добиралися за допомогою належних процедур відбору, володіли відповідними 
моральними, психологічними та фізичними якостями для ефективного виконання своїх 
функцій і проходили безперервну і ретельну професійну підготовку. 

Підготовка кадрового складу Національної поліції України у ВНЗ зі специфічними 
умовами навчання. 

Компетентна підготовка фахівців для підрозділів Національної поліції відбувається у 
вищих навчальних закладах зі специфічними умовами навчання. Вища освіта в системі МВС 
України в процесі надання освітніх послуг покликана сформувати в особі курсанта – 
майбутнього офіцера Національної поліції – систему професійних, світоглядних і 
громадянських якостей, які обумовлені сучасними викликами із необхідності забезпечення 
особистої безпеки громадян, публічної безпеки суспільства, суспільних інститутів та 
держави від злочинних посягань. 

Рисами правоохоронця, які дають цілісне уявлення про виконання трудових функцій і 
відображають різні професійно значимі аспекти поведінки співробітника поліції, є 
самоконтроль, здатність приймати оперативні рішення, управляти службовими операціями, 
поведінкою, емоціями, вміння долати почуття страху й невпевненості, концентрувати увагу 
та мобілізувати сили для виконання поставленого завдання тощо [1]. 

У зв’язку з тим, що система відбору кадрів в органи внутрішніх справ радикально 
змінилась та відбувається виключно через навчальні заклади, є особливо актуальною 
проблема професійної мотивації при відборі кандидатів на навчання у навчальні заклади 
системи МВС [2].  

Існують певні прогалини в організації профорієнтації молоді на поліцейські професії, 
зумовлені фрагментарністю профорієнтаційних заходів, недостатньою увагою до 
мотиваційного складника підготовки молоді у ВНЗ МВС України, неоптимальністю системи 
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