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Анотація. Створення Інституту підготовки фахівців у галузі фізичної культури та спорту для силових структур 
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Вступ. 
Протягом багатьох років фізична підготовка є невід’ємною складовою частиною професійної підготовки 

співробітників, чий рід діяльності пов’язаний з військовою службою, боротьбою зі стихійними лихами та 
пожежами, охороною державного кордону, протидією злочинності тощо, тобто з тим, що невід’ємно пов’язано 
зі значними фізичними навантаженнями та потребує особливих навиків та умінь, необхідних при виконанні 
завдань служби. Від якісного засвоєння навчального матеріалу в цій галузі найчастіше залежить збереження 
життя та здоров’я людей, матеріальних цінностей [3, 7, 14, 15]. 

Навчальний процес за цим напрямком може дати бажані результати тільки в тому випадку, якщо він буде 
постійно вдосконалюватись [13], не зупиняючись на досягнутому, враховувати історичний досвід [11]. 

Уважний підхід до цього напрямку професійної підготовки співробітників силових структур України 
став не просто традицією або нормою звичаєвого права [4, 5, 6], він став обов’язковою та невід’ємною 
складовою частиною в справі підготовки кадрів для проходження служби в силових структурах України. 
Традиція з часом поступалася місцем різним інструкціям, положенням, статутам [4, с. 8]. 

Виходячи з цього організація та порядок проведення занять з фізичної підготовки затверджуються 
внутрівідомчими правовими актами, котрі вимагають від особового складу підрозділів силових структур 
України неухильного виконання усіх напрямків навчання [8, 9, 10]. 

Якщо дивитись на зазначену проблему більш уважно, то можливо побачити, що питання, що торкаються 
здоров’я нації, а фізична підготовка має до цього безпосереднє відношення постійно знаходяться в полі зору 
перших осіб держави також [12]. Крім цього, стаття 49 Конституції України [1], зокрема, стверджує: «Держава 
дбає про розвиток фізичної культури і спорту, забезпечує санітарне і епідемічне благополуччя». Більш 
детально, в масштабах країни, з цього приводу висловлюється позиція держави в Законі України «Про фізичну 
культуру і спорт» [2], інших правових актах [16]. 

Робота виконана у відповідності до практичних завдань підготовки фахівців – викладачів, інструкторів в 
галузі фізичної культури та спорту. 

Формулювання цілей роботи.  



 2 

Метою створення Інституту підготовки фахівців в галузі фізичної культури та спорту для силових 
структур України є підготовка висококласних фахівців – викладачів, інструкторів в галузі фізичної культури та 
спорту для проходження служби в підрозділах Збройних Силах України, Міністерстві внутрішніх справ 
України, Службі безпеки України, Прикордонних Військах, Управлінні державної служби охорони, 
Міністерстві України з питань надзвичайних ситуацій, Державній митній службі, Податковій міліції, Державній 
податковій адміністрації, Державному департаменті з питань виконання покарань, що володіють педагогічними 
навиками, вмінням передати отримані в процесі навчання знання особовому складу. 

Результати дослідження. 
У теперішній час Україна за своїм рівнем розвитку досягла таких меж, коли непрофесійний підхід до 

питань підготовки кадрів є злочином. Виходячи з цього, створення окремого навчального закладу, що 
готуватиме фахівців у галузі фізичної культури та спорту для силових структур на базі профільного вищого 
учбового закладу, а саме Харківської державної академії фізичної культури, стало не питанням майбутнього, а 
просто необхідністю сьогодення. 

Сучасні соціально-економічні умови суспільного життя в Україні зумовлюють зміни життєвих 
пріоритетів, висуваючи на чільне місце ті з них, що пов’язані з відмінним станом здоров’я, глибокою 
професійною підготовкою, широким освітнім кругозором, адже від цього у багатьох випадках залежить 
успішність виконання службових обов’язків. 

Фізична підготовка вищезазначених працівників повинна бути насамперед спрямована на збереження і 
зміцнення здоров’я, підвищення рівня загальної працездатності, розвиток таких важливих фізичних та вольових 
якостей, як сміливість та рішучість, швидкість дій, спритність, сила та велика фізична витривалість, а також на 
виробіток умінь та навичок з врахуванням специфіки професійної діяльності. 

Відсутність єдиної навчальної програми та критеріїв оцінювання з загального курсу навчання, в 
залежності від медико-вікових груп, велика кількість псевдоспеціалістів, керуючих фізичною підготовкою в 
Збройних Силах України, Міністерстві внутрішніх справ України, Службі безпеки України, Прикордонних 
Військах, Управлінні державної служби охорони, Міністерстві України з питань надзвичайних ситуацій, 
Державній митній службі, Податковій міліції, Державній податковій адміністрації, Державному департаменті з 
питань виконання покарань, котрі не мають належної підготовки зі спеціалізованим уклоном, говорять про 
формальний підхід до настільки важливої дисципліни. Це, в свою чергу, призвело до того, що вказані відомства 
не так ефективно, як могли б, виконують свої функціональні обов’язки. 

Даний навчальний заклад треба створювати саме на базі профільного вищого навчального закладу – 
Харківської державної академії фізичної культури. З одного боку це недавно створений вищий навчальний 
заклад, але в той же час він вже пройшов певний шлях свого розвитку та становлення, досяг високих 
результатів у галузі підготовки фахівців за своїм профілем. 

Помилково буде витрачати державні кошти та створювати всередині кожного відомства окремий 
навчальний заклад, що готує фахівців в галузі фізичної культури та спорту. Крім цього, конкуренція між 
факультетами Інституту підготовки фахівців у галузі фізичної культури та спорту для силових структур 
України, що готують фахівців для різних відомств, буде стимулювати та позитивно впливати на якість 
засвоєння навчального матеріалу, сприяти росту результатів, створенню базової навчальної програми із 
загального курсу навчання та окремої, з урахуванням специфіки роботи із кожної спеціалізації. 

Випускник Інституту підготовки фахівців в галузі фізичної культури та спорту для силових структур 
України повинен володіти необхідною кількістю прикладних рухових навичок і теоретичних знань, фізичними 
та моральними якостями, здібностями переносити високі м’язові та психологічні навантаження, мати 
впевненість у своїх силах і вміння діяти в різних ситуаціях, пов’язаних з виконанням службових обов’язків. 

Поставлена мета визначає задачі Інституту підготовки фахівців в галузі фізичної культури та спорту для 
силових структур України. Задачами вищезазначеного вищого навчального закладу є: 
1. Організація навчального процесу з підготовки фахівців в галузі фізичної культури і спорту з урахуванням 

вибраної спеціалізації та військовим ухилом. 
2. Створення єдиної навчальної програми і критеріїв оцінювання по загальному курсу навчання, навчального 

посібника до неї в залежності від медико-вікових груп. 
3. Пропаганда здорового способу життя серед особового складу зазначених підрозділів, будівництво виховної 

роботи на кращих традиціях українського народу. 
Шляхи вирішення поставленої мети і задач. Направити в Департаменти по роботі з персоналом 

інформацію про план створення Інституту підготовки фахівців в галузі фізичної культури та спорту для 
силових структур України з зазначенням мети і задач, які він повинен вирішувати. Надати їм строк на 
підготовку і відправлення пропозицій з цього приводу з вказівкою щорічної потреби їх відомств у фахівцях цієї 
галузі (відповідно до кількісної потреби фахівців буде розподілятися фінансування даного вищого навчального 
закладу між відомствами). Аналіз отриманої інформації та поетапне втілення зазначеної мети та задач. 

Підбір кадрів та навчання здійснюється по направленнях обласних управлінь зазначених відомств та 
після проходження поглибленого медичного обстеження в відомчих поліклініках за підсумками вступної 
кампанії. 

Новим у підході авторів до висвітленої теми є те, що вони обґрунтували необхідність створення, не 
маючого аналогів учбового закладу, який буде готувати фахівців в галузі фізичної культури та спорту для 
силових структур України. 
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Висновки. 
19 березня 2005 року у норвезькому місті Берген на Конференції міністрів країн Європи Україна 

приєдналася до Болонського процесу, зобов’язавшись внести відповідні зміни у національну систему освіти та 
приєднатися до роботи над визначенням пріоритетів у процесі створення єдиного європейського простору 
вищої освіти до 2010 року. 

«Сучасні світові освітні тенденції», під якими розуміється інтеграція освітніх систем європейських країн 
та створення «європейського освітнього простору», що ще має назву Болонський процес, пропонують нам нові 
умови. 

А це значить, що на передові місця вийдуть ті, які мають значний ресурсний та викладацький потенціал і 
зможуть досить швидко підлаштуватися під вимоги декларації та єдиного європейського ринку. 

Створення на базі Харківської державної академії фізичної культури Інституту підготовки фахівців в 
галузі фізичної культури та спорту для силових структур України буде сприяти росту авторитету та 
підвищенню рівня акредитації Харківської державної академії фізичної культури, наданню обґрунтованої 
можливості отримання статусу національного ВУЗу, росту та якісному укріпленню науково-педагогічного 
потенціалу, розвитку матеріальної бази, підвищенню конкурсу вступу до вузу, покращенню фінансування, 
росту матеріального благоустрою співробітників Харківської державної академії фізичної культури, тобто все 
те, що необхідне для організації навчального процесу, виходячи з вимог теперішнього часу, а також для 
подальшого існування вузу в умовах ринку освіти. 

Перспективою подальших досліджень, пов’язаних зі створенням Інституту підготовки фахівців в галузі 
фізичної культури та спорту для силових структур України є вивчення та аналіз проблем за кожним напрямком 
фахової діяльності, обмін досвідом між спеціалістами, вирішення детальних питань в процесі навчання. 
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