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ОКРЕМІ АСПЕКТИ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ КУРСАНТІВ  
У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ МВС УКРАЇНИ 

Рівень фізичної підготовленості поліцейських завжди має важливе значення 
для будь-якої служби в системі органів та підрозділів поліції. Підготовка 
поліцейських у закладах вищої освіти МВС України спрямована на 
прищеплення не тільки навичок, вмінь та знань, а й систематичного 
бажання підвищувати свій професійний рівень, в тому числі і рівень 
фізичних здібностей. Але існує ряд проблемних питань, які дещо 
перешкоджають ефективному розвитку фізичних здібностей у майбутніх 
поліцейських. 

Ключові слова: фізична підготовленість, фізичне виховання, спеціальна фізична 
підготовка, розвиток фізичних здібностей. 

В умовах перебудови системи МВС України підвищуються вимоги до рівня підготовки 
майбутніх правоохоронців. Особливу увагу звертають на фізичну підготовленість кандидатів 
на службу в Національну поліцію України. 

Заняття з фізичної підготовки спрямовані на досягнення таких цілей: забезпечити 
раціональне формування необхідних знань, умінь і навичок, довести їх до належного рівня; 
навчити кожного застосовувати набуті знання та навички в повсякденному житті для 
самовдосконалення. 

Служба в поліції вимагає від поліцейських постійної готовності до виконання завдань 
різної складності та спрямованості. Працівники поліції повинні вміти правильно реагувати 
на реальні ситуації та виконувати покладені на них функції в межах службової діяльності. 
Останнім часом досить велику увагу засобів масової інформації, нормотворців, 
громадськості та керівництва Національної поліції України привертає процес підготовки 
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нових право-охоронців, діяльність яких відповідатиме вимогам оновленого законодавства та 
перспективним напрямам інтеграції до Європейського Співтовариства. 

У зв’язку із процесом реформування системи Міністерства внутрішніх справ України 
триває процес реформування підготовки поліцейських, що включає різноманітні напрями: 
від розумових здібностей та психологічної стійкості до фізичної та моральної 
підготовленості. 

У нашому дослідженні головною метою є характеристика фізичного виховання як 
одного з напрямів підготовки майбутніх поліцейських, обґрунтування необхідності такої 
підготовки, висвітлення проблемних питань, що виникають у процесі підготовки 
поліцейських, та можливих шляхів покращення рівня готовності поліцейських до 
перенавантажень, які досить часто трапляються у процесі службової діяльності. 

Здатність переносити фізичні навантаження без зниження працездатності під час 
виконання службових завдань, що стоять перед органами (підрозділами) поліції, є одним із 
«китів», на яких тримається уся система правопорядку. Так, для ефективного виконання 
своїх службових обов’язків поліцейському необхідно мати не тільки відповідні професійні й 
особисті якості та належний стан здоров’я, а й достатній рівень фізичної підготовки [2]. 

Державна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури і спорту на період до 
2020 р. [3] визначила основні завдання, серед яких створення умов для підвищення 
ефективності фізичної підготовки у Збройних силах України, інших військових 
формуваннях, утворених відповідно до законів, та правоохоронних органах. Для виконання 
вказаних завдань необхідно підвищити ефективність загальної, професійно орієнтованої та 
спеціальної фізичної підготовки у вказаних військових формуваннях і правоохоронних 
органах. Отже, розвиток фізичної культури та спорту в поліцейських є досить актуальним 
питанням, особливо під час їх підготовки. 

Так, процес фізичного виховання поліцейських розпочинається відбором, який 
здійснюється в порядку проведення конкурсу. Порядок проведення конкурсу на посади 
поліцейських як один з етапів передбачає проведення перевірки рівня фізичної 
підготовленості кандидатів. Відтак можемо стверджувати: щоб стати поліцейським, варто 
мати відповідний рівень фізичної підготовки. 

Однак на зазначене можемо подивитися і з іншого боку. Так, вступ до закладів вищої 
освіти для здобуття ступеня молодшого бакалавра чи бакалавра за певними спеціальностями 
здійснюється з урахуванням рівня творчих та/або фізичних здібностей на конкурсних засадах 
у порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки за 
погодженням із центральними органами виконавчої влади, до сфери управління яких 
належать певні заклади вищої освіти [4]. Відповідно до вказаного, під час вступу майбутній 
курсант закладу вищої освіти зі специфічними умовами навчання Міністерства внутрішніх 
справ України (далі – ВНЗ МВС України), окрім надання відповідних сертифікатів ЗНО, 
повинен також пройти конкурс на рівень фізичних здібностей. 

Проблема професійного відбору молоді, яка вступає до ВНЗ МВС України в широкому 
плані на цей час ще практично не вивчалася, а методика її дослідження потребує 
коригування з урахуванням вимог сьогодення. Аналіз практичної діяльності ОВС дає змогу 
стверджувати, що від рівня загальної фізичної підготовленості правоохоронців, стану їх 
здоров’я, залежить процес засвоєння ними бойових прийомів єдиноборств, який в більшості 
випадків вирішує долю заходів по припиненню протиправних посягань. Так вимоги 
достатнього рівня фізичної підготовленості до прийнятих на службу майбутніх 
правоохоронців в період початкової підготовки та при виконанні відповідної категорії та 
службово-професійної діяльності мають важливий вплив на професійне ставлення [5, с. 140]. 

Відповідно до Положення з організації перевірки рівня фізичної підготовленості 
кандидатів до вступу на службу в Національну поліцію України [6], затвердженого Наказом 
МВС України від 9 лютого 2016 р. № 90, рівень фізичної підготовленості кандидатів на 
навчання у ВНЗ МВС України оцінюється відповідно до вправ та нормативів, визначених у 
Таблиці нормативів із фізичної підготовки кандидатів на навчання. 
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Однак, якщо йдеться про кандидата на навчання, то можемо стверджувати, що конкурс 
фізичних здібностей для вступу до закладу освіти не є фінальною частиною фізичної 
підготовки поліцейського. Для працівників, яких призначено на посаду в територіальні 
відділи (підрозділи) поліції, фізична підготовка триває лише в рамках службової підготовки, 
а для курсанта навчання та напрацювання відповідних фізичних здібностей здійснюється 
протягом усього періоду здобування освіти. Отже, на нашу думку, процес підготовки 
поліцейських у ВНЗ МВС України більш повно та досконало реалізує засади та вимоги до 
поліцейських, які висуває сьогодення, зокрема щодо рівня фізичної підготовленості. 

Однак аналіз літератури та практичний досвід показав, що рівень підготовленості 
курсантів недостатній. Цьому існує багато причин:  

– діяльність правоохоронців проходить в нових умовах, а його навчання та підготовка в 
цілому здійснюється за старими принципами, критеріями та методичними рекомендаціями;  

– низький рівень підготовки правоохоронців (фізичної, спеціальної, психологічної, 
професійно-прикладної);  

– невідповідність рівня підготовки до Європейського;  
– недоліки професійного відбору молоді до правоохоронних органів;  
– недостатнє практичне обґрунтування комплексного навчання тактико-спеціальної, 

фізичної та підготовці зі зброєю;  
– низький рівень мотивації до вдосконалення власної професійної підготовленості та 

розвитку фізичних та спеціальних якостей; 
– аналіз фізичної підготовленості курсантів на різних етапах контролю свідчить про 

недостатність обов’язкових занять у процесі навчання;  
– низький рівень підготовленості молоді свідчить про те, що стан організації 

професійноприкладної фізичної підготовки не відповідає сучасним вимогам та стандартам 
якості професійної освіти, яка недостатньо враховує специфіку цільової спрямованості 
виробничої діяльності [5, с. 141]. 

Традиційно фізичне виховання у вищих навчальних закладах розглядають як навчальну 
дисципліну, яка, з одного боку, є фізкультурно-спортивною діяльністю, а з іншого – 
навчальною дисципліною, орієнтованою на виконання соціального замовлення – підготовку 
всебічно розвиненої гармонійної особистості, яка має відмінне здоров’я, необхідну 
фізкультурну освіту та фізичну підготовленість і відповідає вимогам навчально-
кваліфікаційної характеристики [7, с. 108]. Якщо йдеться про ВНЗ МВС України, то фізичне 
виховання поліцейських здебільшого здійснюється в рамках навчальної дисципліни 
«Спеціальна фізична підготовка», яка входить до варіативної частини типового навчального 
плану підготовки здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра (галузь знань «Право», за 
спеціальністю «Право») [8], затвердженого міністром внутрішніх справ 29 червня 2015 р. 
Крім того, варто наголосити, що орієнтованість такої навчальної дисципліни переважно 
зумовлена державним замовленням та необхідністю досить високого рівня підготовленості 
майбутнього правоохоронця, тобто є професійно зумовленою. 

Однак фізичне виховання як напрям підготовки поліцейських зводиться до фізичної 
підготовки і вивчення обмеженої кількості рухових дій (переважно професійно- і військово-
прикладних) [9, с. 81]. На нашу думку, саме вузькоспрямованість такої дисципліни є 
проблемою фізичного виховання курсантів ВНЗ МВС України. Ще одним підтвердженням 
тому є висновки С.А. Карасєвича щодо розроблення теоретичних і методичних засад 
здійснення фізичного виховання як базового елемента у фізичній культурі людини, які стали 
важливою частиною наукових досліджень у галузі педагогіки, що неодмінно сприятиме 
подальшому розвитку та становленню теорії фізичного виховання [9, с. 83]. 

Отже, можна зробити висновок про те, що основними шляхами розвитку занять з 
фізичної підготовки є: постійне оновлення змісту дисципліни з метою більш повного 
забезпечення потреб фахівців, в тому числі і майбутніх; введення нових дисциплін та 
формування у курсантів професійних та соціально-особистісних якостей. 
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старший викладач кафедри спеціальної та фізичної підготовки 
Національної академії внутрішніх справ 

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ СПЕЦІАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 
КУРСАНТІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗІ СПЕЦИФІЧНИМИ 

УМОВАМИ НАВЧАННЯ 

Розглядаються питання підготовки курсантів для Національної поліції та 
інших силових структур в системі МВС; актуальні напрямки професійної 
підготовки у закладах вищої освіти системи МВС, організаційно-методичні 
та психолого-педагогічні аспекти професійної підготовки, фізичної 
культури і спорту; соціальне дослідження. 

Ключові слова: фізична підготовка курсантів, здатність до припинення фізичного 
опору правопорушника, курсант, спеціальна фізична підготовка. 

На сьогодні перспективним напрямком вдосконалення організації навчання дисципліни 
«Спеціальна фізична підготовка» – є комплексний підхід до методики викладання, який 
вимагає реалізації міжпредметних зв’язків, відповідної організації навчального процесу. 
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