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Метою викладання навчальної дисципліни «Спеціальна фізична 

підготовка» є забезпечення підготовки фахівців органів внутрішніх справ з 

високим рівнем всебічної фізичної підготовленості, здатних ефективно, з 

максимальною безпекою для власного життя і здоров’я, здійснювати силове 

затримання правопорушника у випадках, коли той чинять фізичний опір та у 

інших випадках, коли виникає правова підстава для негайного припинення 

правопорушення із застосуванням сили, а також непохитно переносити 

розумові, нервово-психічні та фізичні навантаження без зниження професійної 

працездатності. 

 

Передумови для вивчення навчальної дисципліни є споріднені 

предмети з «Тактико-спеціальної підготовки», «Безпеки життєдіяльності», 

«Долікарської допомоги» 

 

Результати вивчення навчальної дисципліни «Спеціальна фізична 

підготовка» 

Згідно з вимогами освітньої програми Здобувачі повинні знати: 

1) на понятійному рівні: роль і місце фізичного виховання в вищих 

навчальних закладах України, загальні та спеціальні завдання фізичного 

виховання, особливості організації, планування і проведення фізичного 

виховання в вищих навчальних закладах України; 

2) на фундаментальному рівні: правомірність застосування заходів 

фізичного впливу для захисту громадян, самозахисту, протидії озброєним та 

неозброєним злочинцям, а також для силового затримання правопорушників; 

3) на практично-творчому рівні: заходи регулювання фізичного 

навантаження на організм людини при виконанні фізичних вправ, вимоги до 

особистої та громадської гігієни під час проведення занять з фізичного 

виховання. 

вміти: 

1) на репродуктивному рівні: проникати в сутність явищ і процесів 

реального світу, свідомо використовувати наукові знання в пізнавальній та 

професійній діяльності. аналізувати стан власного фізичного, психічного та 

духовного здоров’я; 

2) на алгоритмічному рівні: захищати інтересі держави, поєднувати 

суспільні, колективні, та індивідуальні інтересі проводити самоаналіз, 

самопізнання, самовиховання та самовдосконалення. 

3) на евристичному рівні: перевіряється не тільки ступінь досягнення 

студентами зовнішніх заданих результатів, а і «творче відхилення» від них. 

Основний параметр оцінки особистісних освітніх результатів - ступінь 

комплексного освітнього зростання студентів, що включає як стандартні, так і 

індивідуальні параметри. 
4) на творчому рівні:  використовувати основні засади фізичного 

виховання у повсякденному житті та екстремальних умовах. 
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Обсяг навчальної дисципліни: на вивчення навчальної дисципліни 

відводиться 90 год./3 кредиту ECTS. 

 

Программа навчальної дисципліни 

 

ТЕМА 1. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА СПЕЦІАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ 

ПІДГОТОВКИ 

Документи, що регламентують організацію професійної та фізичної 

підготовки в закладах освіти МВС України. Мета, завдання фізичної та 

професійної підготовки. Організація, зміст та форми фізичної підготовки. 

Перевірка та оцінка рівня фізичної підготовленості. Контрольні нормативи з 

фізичної підготовки студентів навчальних закладів МВС. Планування фізичної 

підготовки і спортивно-масової роботи. Облік і звітність. Правомірність 

застосування та відповідальність за незаконне застосування заходів фізичного 

впливу.  

 

ТЕМА 2. РОЗВИТОК ФІЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ  

Засоби розвитку сили, швидкості, витривалості, спритності, гнучкості.  

Загально – підготовчі та спеціальні – підготовчі вправи з гімнастики та легкої 

атлетики, вправи з обваженнями, кросовий біг по пересіченій місцевості, 

вправи на тренажерах, вправи з особистою вагою на перекладині та брусах, 

вправи з опором партнера, естафети, рухливі та спортивні ігри. Біг на 100 м, біг 

1000 м, човниковий біг 10х10м, згинання та розгинання рук в упорі лежачі, 

підтягування на перекладині, комплексна силова вправа. 

 

ТЕМА 3. ОВОЛОДІННЯ СПЕЦІАЛЬНИМИ ПРИЙОМАМИ  

Ознайомити студентів з прийомами, що використовуються для 

забезпечення контролю над правопорушником, який не підкорюється наказам і 

самозахист від нього. 

 

Форма підсумкового контролю успішності навчання 

Підсумковий контроль – це перевірка рівня засвоєння знань, навичок, 

умінь та інших компетентностей за навчальний семестр. 

З навчальної дисципліни «Спеціальна фізична підготовка» для денної 

форми навчання – залік 
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Критерії та засоби оцінювання успішності навчання 

 
Поточний контроль 

(ПК) 
ЗАЛІК (З) Аудиторна 

робота 
Самостійна робота 

Індивідуальна 

робота 

≤30 ≤15 ≤15 

≤60 ≤40 
Підсумкова оцінка (П) =ПК+З≤100 

 

Загальний рейтинг компетентності студента складається з рейтингів з 

навчальної роботи (аудиторна, самостійна, індивідуальна) та підсумкового 

контролю (залік). При цьому максимальний рейтинг з навчальної роботи 

становить 60, а підсумкового контролю – 40 балів. Загальний рейтинг 

компетентності студента, таким чином, оцінюють за 100-бальною шкалою. 

Окремим студентам за активну участь у спортивно-масовій або науковій роботі, 

за рішенням кафедри, можна нараховувати, у межах 100 балів, додаткові бали, 

але не більше 20. Якщо студент не зміг отримати мінімальної кількості балів з 

навчальної роботи (30) або його загальний рейтинг компетентності склав 

менше 60 балів він вважається таким, що має академічну заборгованість. 

Рейтинг з навчальної роботи студента складається з аудиторної, самостійної та 

індивідуальної роботи. 

Оцінювання компетентності з аудиторної та самостійної роботи студента 

складається з оцінювання рівня теоретичних знань або практичних умінь,  яке 

проводять у рамках рубіжного контролю з кожної теми, визначеної  

тематичним планом для відповідного періоду навчання (семестр, навчальний 

рік). Оцінювання за окремою темою (завданням) проводять за наступною 

шкалою: «відмінно» - 5 балів, «добре» - 4 бали, «задовільно» - 3 бали, 

«незадовільно» - 2 бали.  

Б
А

Л
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Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; на високому 

рівні сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі навчальні завдання, 
передбачені планом заняття, виконані в повному обсязі. Під час заняття 
продемонстрована стабільна активність та ініціативність. Відповіді на теоретичні 
питання, розв’язання практичних завдань, висловлення власної думки стосовно 
дискусійних питань ґрунтується на глибокому знанні діючих нормативних документів, 
теорії та правозастосовної практики. 

4 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; в основному 
сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі передбачені планом заняття 
навчальні завдання виконані в повному обсязі з неістотними неточностями. Під час 
заняття продемонстрована ініціативність. Відповіді на теоретичні питання, розв’язання 
практичних завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних питань 
переважно ґрунтується на знанні діючих нормативних документів, теорії та 
правозастосовної практики. 
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3 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, у цілому засвоєні; практичні навички та 
вміння мають поверхневий характер, потребують подальшого напрацювання та 
закріплення; навчальні завдання, передбачені планом заняття, виконані, деякі види 
завдань виконані з помилками. 

2 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні частково, прогалини у знаннях не 

носять істотного характеру; практичні навички та вміння сформовані недостатньо; 
більшість навчальних завдань виконано, деякі з виконаних завдань містять істотні 
помилки, які потребують подальшого усунення. 

1 

Студент, студент, слухач не готовий до заняття, не знає більшої частини програмного 
матеріалу, з труднощами виконує завдання, невпевнено відтворює терміни і поняття, 
що розглядалися під час заняття, допускає змістовні помилки, не володіє 
відповідними вміннями і навичками, необхідними для розв’язання професійних завдань. 

0 Відсутність на занятті 

Визначається середня оцінка за формулою. 

∑/N =  

N – кількість занять з дисципліни в семестрі 

∑– сума оцінок за всі заняття  (від 1 до 5) 

  – середня оцінка  

 

  

(середня оцінка) 

АР  

(кількість балів) 

5.0 – 4.5 30-25 

4.4 – 4.0 24-20 

3.9 – 3.5 19-15 

3.4 – 3.0 14-10 

< 3,0 < 10 

 

Рейтинг компетентності з навчальної роботи студента визначають у 

кожному семестрі у такому порядку: - розраховують середній бал за семестр – 

суму рубіжних оцінок за всіма темами ділять на кількість тем (з округленням 

результату до десятих). 

У разі якщо рейтинг компетентності з навчальної роботи становить 

менше 30 балів, студент не допускається до підсумкового контролю, як такий, 

що має академічну заборгованість.  

Індивідуальна робота полягає: у регулярному відвідуванні спортивних 

секцій – 1-15 балів.  

Бали за результатами участі студента у спортивно-масовій та науковій 

роботі розраховують згідно системи, наведеній у табл. 1.  

Таблиця 1. Система оцінювання результатів самостійної роботи студентів 

у спортивно-масових заходах та науковій роботі 

Результати спортивно-масової та наукової роботи Бали 

Участь у змаганнях на першість університету.  

Тези в університетському студентському збірнику.  

4-5-7 
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Доповідь на університетській науковій конференції. 

Участь у міжвузівських  змаганнях. 

Стаття в університетському студентському збірнику.  

Участь у регіональній конференції. 

8-10-

12 

Участь у міністерських та всеукраїнських змаганнях. 

Стаття у всеукраїнському, міжвузівському збірнику.  

Доповідь на всеукраїнській науковій конференції, конференціях МОН 

або МВС. 

13-14-

15 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 
для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

 

зараховано 

83-89 В 
добре  

75-82 С 

68-74 D 
задовільно  

60-67 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

 

 

 


