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Будь-яка професія висуває певні вимоги до підготовленості фахівців. 
Національна поліція передбачає діяльність в умовах підвищеної небезпеки, 
тому й вимоги до працівників є специфічними. Робота правоохоронця – це 
щоденні виклики та загрози, адже йому доводиться спілкуватися з різними 
категоріями населення і при цьому залишатися спокійним і виваженим у сво-
їх рішеннях. Аби ефективно виконувати свої професійні обов’язки, поліцей-
ські повинні мати належний рівень фізичної підготовки.  

Особливістю правоохоронної діяльності є те, що ніколи достовірно не 
відомо, які саме фізичні здібності знадобляться поліцейському для виконання 
покладених на нього завдань. Чи це буде витривалість, аби досить довго пе-
реслідувати правопорушника, чи реакція та спритність, щоб швидко прийма-
ти рішення та діяти. Тому він має бути всебічно розвиненим та готовим до 
будь-яких труднощів, що можуть виникнути у службовій діяльності. 

Значущим етапом відбору майбутніх правоохоронців є тестування рівня 
розвитку їх основних фізичних якостей і навичок [1, 2]. Важливо приймати 
на службу кандидатів, що відповідають стандартам, адже на сучасному етапі 
більшість кандидатів не можуть скласти базові нормативи. Такий відбір по-
ліцейських має на меті визначити їх придатність до служби в Національній 
поліції України та можливість переносити фізичні навантаження без знижен-
ня працездатності при виконанні службових завдань, що стоять перед орга-
нами та підрозділами поліції [1]. 

Зважаючи на те, що останніми роками рівень фізичних здібностей моло-
ді залишає бажати кращого, було прийнято рішення знизити вимоги до рівня 
фізичної підготовленості кандидатів та навіть діючих поліцейських [3]. Вва-
жаємо, що таке рішення є недостатньо обґрунтованим, адже слід шукати 
шляхи для мотивування майбутніх правоохоронців до удосконалення своїх 
фізичних навичок. 

Сьогодні нормативи для чоловіків та жінок є однаковими. Рівень 
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 риптної підготовки кандидатів визначається за результатами виконання 
комплексної силової вправи, бігу на 100 м та бігу на 1000 м. Повторне вико-
нання нормативів не допускається. Переконані, що такі вимоги сприятимуть 
посиленню відповідальності кандидатів за рівень власної фізичної підготов-
леності. 

Щодо удосконалення фізичного виховання в системі ЗВО  МВС Украї-
ни, то думаємо, що слід запровадити дві дисципліни із фізичного виховання, 
а саме «Загальну фізичну підготовку», що передбачатиме виключно розвиток 
фізичних здібностей та навичок, та «Спеціальну фізичну підготовку», що бу-
де спрямована на професійно орієнтовану підготовку поліцейських [4]. Вва-
жаємо за необхідне звернути увагу на проблемний момент, що на нашу дум-
ку виникає у сфері фізичної підготовки курсантів. Варто відзначити ненале-
жний розподіл навчального матеріалу для курсантів, що навчаються за різ-
ними спеціальностями, адже підготовка майбутнього патрульного поліцейсь-
кого вимагає вищого рівня фізичних здібностей, ніж, скажімо, слідчого. 

Під час навчання поліцейським слід засвоїти прийоми самооборони, які 
в багатьох випадках вирішують долю заходів, що стосуються припинення 
протиправних дій. Співробітникам поліції в жодному разі не можна порушу-
вати права людини, завдавати безпідставно тілесних ушкоджень. Вони мають 
завжди контролювати ситуацію. Для цього потрібно розраховувати свої сили, 
знати та точно дотримуватися вимог діючого законодавства, аналізувати та 
визначити чи є дані дії пропорційними та ефективними в обстановці, що 
склалася. Також правоохоронці мають підтримувати фізичну форму і під час 
служби в поліції. Потрібно створювати спеціальні програми з фізичної підго-
товки, спеціалізовані курси. Якщо запровадять такі зміни, то кількість бажа-
ючих осіб зменшиться, але рівень підготовки та професійності збільшиться. 

Отже, для виконання своїх професійних обов’язків, кожен поліцейський 
має бути фізично розвиненим та підтягнутим, сильним та фізично  рипто 
валним, витримувати тривале фізичне навантаження і обов’язково володіти 
різними прийомами, необхідними, як для захисту життя та здоров’я грома-
дян, так і безпосередньо поліцейського. Проблеми наразі існують і їх потріб-
но усувати негайно, тому що від того наскільки якісною буде підготовка кан-
дидатів залежить майбутнє нашої країни та безпека і захист громадян. 
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