
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

СПЕЦІАЛЬНА ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА 

1. Кафедра: Тактико-спеціальної, вогневої та фізичної підготовки 

2.Інформація про 

викладачів 

Домніцак Володимир Володимирович - кандидат 

юридичних наук, доцент, доцент кафедри тактико-

спеціальної, вогневої та фізичної підготовки, заслужений 

тренер України з універсального бою, майстер спорту 

України з годзю-рю карате, віце-президент 

Відокремленого підрозділу федерації самбо в Одеській 

області. 

Коломієць Юрій Миколайович - старший викладач 

кафедри тактико-спеціальної, вогневої та фізичної 

підготовки, майстер спорту України з самбо, член 

Відокремленого підрозділу федерації самбо в Одеській 

області. 

Проскурня Євгеній Євгенійович - старший викладач 

кафедри тактико-спеціальної, вогневої та фізичної 

підготовки, кандидат в майстри спорту України з 

гирьового спорту, голова Відокремленого підрозділу 

союзу гирьового спорту в Одеській області, суддя 

національної категорії. 

Мох Тетяна Петрівна викладач - викладач кафедри 

тактико-спеціальної, вогневої та фізичної підготовки. 

Карапет'янц Святослав Ігорович - викладач кафедри 

тактико-спеціальної, вогневої та фізичної підготовки, 

кандидат в майстери спорту України з дзюдо та самбо, 

член Відокремленого підрозділу федерації самбо в 

Одеській області. 

Трішин Костянтин Олексійович - викладач кафедри 

тактико-спеціальної, вогневої та фізичної підготовки, 

заслужений майстер спорту України з тайландського 

спорту (муей-тай), багаторазовий чемпіон та призер 

чемпіонатів Світу, Європи та України. 

Головко Віктор Михайлович - викладач кафедри 

тактико-спеціальної, вогневої та фізичної підготовки, 

кандидат в майстри спорту України з футболу 

Носкова Тетяна Іванівна - викладач кафедри тактико-

спеціальної, вогневої та фізичної підготовки, кандидат в 

майстри спорту України з плавання 

3. Ступінь вищої освіти Бакалавр 



4. Форма навчання  Денна, заочна  

5. Статус навчальної 

дисципліни 

Обов’язкова  

6. Місце в структурно-

логічній схемі 

 

Викладається: 

Для денної форми навчання у першому, другому, 

третьому четвертому та п'ятому семестрах на першому, 

другому та третьому роках навчання. 

Для заочної форми навчання у другому, третьому 

четвертому, п'ятому та шостому семестрах на першому, 

другому та третьому роках навчання. 

7. Кількість кредитів 

ЄКТС: 

- загальна кількість 

годин: 

- з них аудиторних годин: 

- лекції:  

- практичні заняття: 

- самостійна робота: 

8 

 

240 (денна)     240 (заочна) 

 

170 (денна)     40 (заочна) 

 

170 (денна)     40 (заочна) 

70 (денна)       200 (заочна) 

8. Короткий зміст 

навчальної дисципліни 

Спеціальна фізична підготовка як навчальна 

дисципліна має на забезпечення підготовки поліцейських 

з високим рівнем різнобічної фізичної підготовки, 

здатних ефективно вирішувати службові завдання, стійко 

переносити нервово-психічні та фізичні навантаження 

без зниження ефективності професійної діяльності та 

досконало володіти навичками застосування заходів 

фізичного впливу. 

9.Міждисциплінарні 

зв’язки 

Навчальна дисципліна "Спеціальна фізична 

підготовка" тісно пов'язана з такими дисциплінами як 

"Тактико-спеціальна підготовка", "Вогнева підготовка" 

та "Особиста безпека поліцейського". 

10. Форми і методи 

навчання: 

Заняття проводяться у формі практичних занять. 

Методи навчання, що використовуються: 

Методи, що передбачають формування цілісного 

рухового навику (цілісної вправи) 



Методи, що передбачають формування цілісного 

рухового навику по частинам з подальшим поєднанням їх 

в єдине ціле (метод розділеної вправи) 

Методи, які передбачають чітке нормування і 

регулювання фізичних навантажень в ході виконання 

завдання (рівномірний, перемінний, повторний, 

інтегральний, круговий). 

Методи, які передбачають створення реальних 

службово-прикладних ситуацій в ході занять (ігровий, 

змагальний) 

11 Форма контролю: Залік, екзамен  

12. Методи та критерії 

оцінювання: 

Екзаменаційні, залікові та модульні вимоги зі 

спеціальної фізичної підготовки складаються у 

відповідності до наказу МВС України № 50 від 26.01.2016 

«Про затвердження Положення про організацію 

службової підготовки працівників Національної поліції 

України», який визначає порядок планування, 

проведення та обліку занять, здійснення контролю знань, 

умінь та навичок осіб молодшого, середнього та вищого 

складу Національної поліції України. 

Оцінка з фізичної підготовки складається з оцінок, 

отриманих за загальну фізичну підготовку і тактику 

самозахисту, та становить: 

5 - «відмінно», якщо отримано оцінки 5, 5; 

4 - «добре», якщо отримано оцінки 5, 4; 4, 4; 5, 3; 

3 - «задовільно», якщо отримано оцінки 4, 3; 3, 3; 

2 - «незадовільно» - у всіх інших випадках, а також у 

разі відмови від виконання будь-якої контрольної вправи. 

Рівень загальної фізичної підготовленості 

поліцейських другої та третьої категорій (незалежно від 

статі) визначається за результатами виконання трьох 

контрольних вправ: 

комплексна силова вправа; 

біг на 100 метрів; 

біг на 1000 метрів. 

При значних опадах, обледенінні (затопленні) 

поверхні землі (бігової доріжки стадіону), температурі 

повітря від -1 до -10 °C: 

замість контрольної вправи біг на 100 метрів 

виконується вправа човниковий біг (10 × 10 метрів); 



контрольна вправа з бігу на 1000 метрів 

поліцейськими другої та третьої категорій не 

виконується, а рівень їх загальної фізичної 

підготовленості визначається за результатами виконання 

двох контрольних вправ: комплексна силова вправа та 

човниковий біг (10 × 10 метрів). 

Оцінка за виконання контрольних вправ із загальної 

фізичної підготовки виставляється відповідно до таблиці 

нормативів із загальної фізичної підготовки. 

Оцінка із загальної фізичної підготовки 

поліцейських другої та третьої категорій складається із 

оцінок, отриманих за результатами виконання трьох 

контрольних вправ, і становить: 

5 - «відмінно», якщо отримано оцінки: 5, 5, 5; 5, 5, 4; 

4 - «добре», якщо отримано оцінки: 5, 4, 4; 4, 4, 4; 5, 

5, 3; 5, 4, 3; 4, 4, 3; 

3 - «задовільно», якщо отримано оцінки: 5, 3, 3; 4, 3, 

3; 3, 3, 3; 5, 5, 2; 5, 4, 2; 5, 3, 2; 4, 4, 2; 4, 3, 2; 

2 - «незадовільно» - у всіх інших випадках, а також у 

разі відмови від виконання будь-якої контрольної вправи. 

За умови виникнення обставин, 

передбачених пунктом 4 цього розділу, оцінка із 

загальної фізичної підготовки поліцейських другої та 

третьої категорій складається із оцінок, отриманих за 

результатами виконання двох контрольних вправ, і 

визначається відповідно до критеріїв, 

передбачених пунктом 1 цього розділу. 

Техніка і тактика виконання прийому затримання та 

виконання/розв’язання ситуативного завдання із 

застосування заходів примусу оцінюється: 

5 - «відмінно», якщо прийом затримання та 

ситуативне завдання із застосування заходів примусу 

виконано/розв’язано без помилок; 

4 - «добре», якщо під час виконання/розв’язання 

прийому затримання та ситуативного завдання із 

застосування заходів примусу було допущено одну 

помилку; 

3 - «задовільно», якщо під час 

виконання/розв’язання прийому затримання та 

ситуативного завдання із застосування заходів примусу 

було допущено дві помилки; 

2 - «незадовільно», якщо при виконанні/розв’язанні 

прийому затримання та ситуативного завдання із 



застосування заходів примусу було допущено більше 

двох помилок або поліцейський відмовився від їх 

виконання. 

Оцінка з тактики самозахисту складається із оцінок, 

отриманих за виконання/розв’язання прийому 

затримання та розв’язання ситуативного завдання із 

застосування заходів примусу, і визначається відповідно 

до критеріїв.  

13. Результати навчання:  

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми 

здобувачі вищої освіти повинні знати: 

-  основні законодавчі та нормативно-правові акти з 

організації фізичної підготовки працівників НПУ; 

- особливості впливу на організм людини та правила 

регулювання фізичного навантаження під час виконання 

фізичних вправ; 

- основи проведення самоконтролю за станом 

здоров’я, функціональним станом організму; 

- основи здорового способу життя, вимог особистої 

та громадської гігієни; 

- вимоги службово-професійної діяльності до рівня 

фізичної підготовленості правоохоронців; 

- правомірність застосування заходів фізичного 

впливу для захисту громадян, самозахисту, протидії 

озброєним та неозброєним злочинцям, а також для 

силового затримання правопорушників. 

Вміти: 

- впевнено і кваліфіковано виконувати контрольні 

вправи із загальної фізичної підготовки; 

- долати штучні та природні перешкоди; 

- вживати заходів щодо попередження травматизму 

на заняттях зі спеціальної фізичної підготовки та 

профілактики захворювань; 

- діяти у штатних та екстремальних ситуаціях 

оперативно-службової діяльності, при силовому 

затримання порушника та веденні двобою з ним; 

- надавати консультації працівникам з практичних 

питань організації здорового способу життя, розвитку 

фізичних якостей, вивчення та вдосконалення заходів 

фізичного впливу. 

14. Основні інформаційні 

джерела 

1. Про Національну поліцію: Закон України від 02 

липня 2015 р. Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 

40-41, ст.379. 



2. Положення про організацію службової 

підготовки працівників Національної поліції України: 

Наказ МВС України від 26 січня 2016 року № 50. 

3. Положення про Національну поліцію: Постанова 

Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 р. № 877. 

4. Методичні рекомендації із спеціальної фізичної 

підготовки : Одеса : ОДУВС, 2021. 127 с. 

5. Навчально-методичний посібник «Прийоми 

боротьби» : Одеса : ОДУВС, 2019. 82 с.  

6. Наочний посібник «Основні прийоми 

самозахисту, якими повинні володіти поліцейські під час 

виконання службових обов’язків» : Одеса : ОДУВС, 2020. 

90 с. 

7. Наочний посібник «Прийоми затримання та 

конвоювання» : Одеса : ОДУВС, 2016. 44 с. 
 

 

 


