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Анотація. Підвищення вимог до службово-професійної підготовки працівників оперативних підрозділів 
правоохоронних органів України їх удосконалення фізичних здібностей при виконанні оперативно-службових 
завдань в професійній діяльності та екстремальних умовах. Рівень фізичних, координаційних здібностей та 
показників сенсорних аналізаторів працівників оперативних підрозділів правоохоронних органів України 
знаходяться на недостатньому рівні. Проведення систематичних і методично організованих занять є більш 
прогресивним і досконалим. Про це свідчать отримані результати, які впливають на службово-професійну 
діяльність. 
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анализаторов работников оперативных подразделов правоохранительных органов Украины находятся на 
недостаточном уровне. Проведение систематических и методически организованных занятий является более 
прогрессивным и совершенным. Об этом свидетельствуют полученные результаты, которые влияют на 
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Вступ.  
Технології XXI століття пред’являють високі вимоги до професійної підготовки фахівця в цілому та 

працівників правоохоронних органів взагалі.  
Сучасні технології потребують всезростаючих можливостей до освоєння працівниками податкових та 

інших правоохоронних органів професійно майстерності, фізичної та психологічної підготовленістю та 
особистим захистом.  

Зміни, що проходять в сучасному світі, СНД, України свідчать про те, що в умовах використання нових 
технологій в тому вигляді і розумінні службово-професійна підготовка XX століття, все частіше збивається з 
ритму, а значить не може вже вирішувати в повному обсязі завдання, які поставленні перед працівниками 
оперативних підрозділів правоохоронних органів України. Все більше протиріч виникає між системою фізичної 
та психологічної підготовки, проблемами, діями і ситуаціями, що виникають, чи ті, що можуть виникнути в 
службово - професійній, і оперативно - службовій діяльності.  

Зміни, що проходять у сучасному світі, країнах СНД та Україні свідчать про те, що технології ХХІ 
століття пред’являють високі вимоги до професійної підготовки фахівців в цілому та працівників оперативних 
підрозділів правоохоронних органів України в загалі до їх професійної майстерності, фізичної і психологічної 
підготовленості.  

Виховання професійних завдань працівниками оперативних підрозділів правоохоронних органів України 
залежать від того, наскільки свідомо й активно бере участь працівник на заняттях з фізичної та спеціально 
фізичної підготовки, регулярно проводить ранкову фізичну зарядку якою мірою цікавиться спортом і яких 
видах спорту приймає участь.  

Практика правоохоронної діяльності свідчить, що фізична підготовка – це не тільки його особиста 
справа, а прямий службовий обов'язок, що випливає як із загальних та спеціальних вимог службово-
професійної діяльності та особистої безпеки. 

Службово-професійна підготовка є обов’язковою і як правило базується на рівні індивідуального 
розвитку загальних і спеціальних фізичних якостей. Автор згоден з позицією дослідників Закорко І. П., 
Минський И. А., Чух А. М., які вказують, що найбільших результатів досягається в процесі фізичної підготовки 
та професійно-службової діяльності фахівців правоохоронних органів приносить індивідуальний підхід який 
забезпечує максимальний розвиток можливостей людини, сприяє підвищенню їх професійних якостей взагалі і 
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зокрема використанню резервних можливостей не тільки при розвитку спеціальних рухових умінь і навичок, а 
й особливо використання їх в екстремальних умовах [1,2,5]. 

Службова діяльність працівників оперативних підрозділів правоохоронних органів потребує постійного 
удосконалення професійно-прикладної і психофізіологічної підготовки для ефективного забезпечення по 
захисту життя, здоров’я, прав і свободи громадян, власності, природного середовища, інтересів суспільства і 
держави від протиправних посягань [4]. 

Так, наприклад в професійно-прикладній фізичній підготовці курсантів, професорсько-викладацький 
склад кафедри спеціальних дисциплін та організації професійної підготовки факультету податкової міліції 
Національного університету державної податкової служби України основну увагу приділяє розвитку загальних 
і спеціальних фізичних якостей пов’язаних з швидкістю, координаційними здібностями, силової підготовки, 
витривалості та впливу сенсорних аналізаторів на діяльність працівників.  

Наукові дослідження проведені автором, свідчать, що індивідуальна фізична підготовка курсантів-
правоохоронців забезпечує якісну адаптацію до виконання поставлених завдань, до дій в екстремальних 
ситуаціях оперативно-службовій та професійної діяльності де процеси проходять швидко, за малий проміжок 
часу [5].  

Наукове дослідження виконується за науковою темою кафедри, державний реєстраційний номер 
УкрІНТЕІ 01080004234 від 01 квітня 2008 року. 

Формування цілей роботи:  
Об’єкт дослідження – фізична підготовка як елемент службово-професійної діяльності працівників 

оперативних підрозділів правоохоронних органів України. 
Предмет дослідження – розвиток фізичних якостей з силової підготовки, витривалості, координаційних 

здібностей та прояву сенсорних аналізаторів. 
Мета дослідження – удосконалення службово-професійної підготовки за рахунок розвитку фізичних 

якостей та професійних здібностей працівників. 
Завдання дослідження: 
1. Визначити проблематику дослідження відображену в наукових публікаціях з системи професійної 

підготовки працівників оперативних підрозділів правоохоронних органів України. 
2. Здійснити порівняльний аналіз показників дослідження фізичних якостей та прояву сенсорних 

аналізаторів в процесі навчання. 
Методи дослідження. Аналіз літературних джерел, педагогічні спостереження, методи визначення 

функціонального стану організму працівників, психофізіологічні методи дослідження, методи визначення 
фізичного розвитку та фізичної підготовленості, методи математичної статистики.  

Результати дослідження.  
Аналіз правоохоронної практики протидії правопорушень підтверджується наявністю професійного 

ризику в діяльності працівників оперативних підрозділів правоохоронних органів при проведенні оперативно-
розшукових дій. Оперативна робота пов’язана з постійною зміною обставин, ситуації, які як правило проходить 
в умовах обмеженого простору, часу, інформації, невизначеності та неможливості прогнозувати весь розвиток 
ситуації, що утворилась, а також посилюється несподіваність та непередбачуваність кінцевого результату, що 
супроводжується психічним напруженням.  

Виходячи з вище викладеного аналізу автором були розроблені тести з можливими обмеженнями та 
постійними змінами при їх виконанні які направлені на вдосконалення оперативно-службової діяльності. 

Дослідження було проведено на базі кафедри. При досліджені показники знімались з контрольної групи 
курсантів, яка займалась за звичайною програмою навчання. Експериментальна група курсантів, працювала за 
розробленою методикою орієнтованою на розвиток загальних і спеціальних елементів індивідуальної 
підготовки працівників оперативних підрозділів правоохоронних органів України. Їх адоптацію до 
тренувальних навантажень, вміння протидії правопорушникам в екстремальних умовах при обмеженнях 
різного характеру, що направлені на розвиток психічної, фізичної, функціональної, технічної, тактичної 
підготовки, вміння орієнтуватися в просторі, моделювати свої дії по вирішенню проблеми.  

До визначення координаційних здібностей курсантів приділялась увага на можливість до перебудови 
рухів, орієнтування у просторі, дотримання статичної і динамічної рівноваги. Тому був запропонований тест ( 
кидання та ловля від стіни м’яча стоячі на одній нозі. Тест спочатку виконується на ліву сторону, тобто стоячі 
на лівій нозі, права нога зігнута в колінному суглобі, лівою рукою кидаємо м’яч в стіну та ловимо його хватом 
прямо. Тест виконується на одну сторону за 30 секунд, потім на другу сторону. Всі дії, які виконуються з 
помилками не зараховуються). 

 Для характеристики силової підготовки курсантів були використані тести загальної і спеціальної 
фізичної підготовленості з фізичними та часовими обмеженнями. Фізичні навантаження плануються в 
комплексі, щоб конкретно впливати на окремі системи організму для розвитку визначених якостей. При 
оцінюванні рівня силової підготовки використовувались наступні тести: 

- згинання і розгинання на лівій (правій) руці по черзі з упору лежачи; 
- присідання на лівій (правій) нозі по черзі; 
- підйом тулубу з положення лежачи за 30 секунд. 
Для характеристики спеціальної витривалості курсантів, використовується сумарний час на виконання 

комплексної вправи, яка складалася з чотирьох вправ, яка виконувалась окремо спочатку на ліву, а потім на 



праву руку, ногу: згинання і розгинання руки в упорі лежачи, з упору лежачі в упор присів, з положення лежачи 
на спині, руки за головою, ноги випрямлені підйом тулубу в сід (ноги не фіксуються), з упору присів на одній 
нозі вистрибування вгору руки за головою. Кількість повторень на кожну вправу 10 раз за короткий проміжок 
часу максимального об’єму роботи, з задіянням різних груп м’язів.  

Для оцінки рівня сенсорних аналізаторів курсантів використовувались комп’ютерний тести автор 
Ашанін В.С., Склярів Д.І., Ільїчев А.А.: 

- Проста зорова реакція на світловий подразник; 
- Складна зорова реакція на світловий подразник; 
- Проста слухова реакція на звуковий сигнал. 
 - Оцінки рівня вестибулярного аналізатора, визначалась шляхом набивання гумової кульки з розвороту 

спочатку лівою а потім правою рукою.  
В результаті проведеного експерименту були отримані наступні результати, які наведені в таблиці 1. 
В отриманих результатах після проведення експерименту відбулися наступні зміни. 

Таблиця 1 
Показники фізичних здібностей та сенсорних аналізаторів 

Контрольна група Експериментальна група Назва тестів n 
початок кінець початок кінець 

Кидання та ловля від стіни 
м’яча стоячі на лівій нозі (рази) 

25 5,6±2,58 6,48±1,36 5,76±0,92 8,76±0,93* 

Кидання та ловля від стіни 
м’яча стоячі на правій нозі 
(рази) 

25 5,48±2,71 6,88±1,39* 5,76±1,01 9,16±1,18* 

Згинання і розгинання в упорі 
лежачі лівої руки (рази) 

25 9,44±3,85 11,2±1,61 9,52±3,2 11,36±1,8* 

Згинання і розгинання в упорі 
лежачі правої руки (рази) 

25 10,12±3,10 11,32±1,97 9,6±2,22 12±1,41* 

Присідання на лівій нозі (рази) 25 5,72±2,85 6,52±2,47* 5,6±2,6 8,24±1,85* 
Присідання на правій нозі 
(рази) 

25 6,24±3,06 7,44±2,06* 6,12±2,24 8,8±1,98* 

Підйом тулуба в сід з 
положення лежачи на спині 
(рази) 

25 18,2±1,61 20,24±1,2* 18,24±2,65 20,32±2,38* 

Витривалість  25 7,76 ± 3,28 9,16 ± 2,82* 7,88 ± 2,99 10.88±2.07* 
Ловля лівою рукою м’яча з 
розвороту (рази) 

25 2,48±1,29 4,28±1,31* 2,32±1,11 4,6±1* 

Ловля правою рукою м’яча з 
розвороту (рази) 

25 3±1,47 4,76±1,23* 2,96±1,06 4,88±0,73* 

Проста реакція на світло 25 0,38±0,07 0,36±0,09 0,4±0,1 0.32±0,06* 
Проста реакція на звук 25 0,45±0,09 0,35±0,06* 0,52±0,13 0,36±0,06* 
Складна реакція на світло 25 0,4±0,1 0,43±0,1 0,46±0,08 0,31±0,05* 

* - дані показники є достовірними P < 0,05 
 

У контрольній групі середні показники координаційних здібностей збільшились на 20,63% (P < 0,05), а у 
експериментальній групі на 55,55 % (P < 0,05).  

Середні показники сили рук у контрольній групі зменшились на 5,01 % (P > 0,05), а у експериментальній 
групі збільшились на 22,17 % (P < 0,05). Середні показники сили ніг у контрольній групі збільшились на 19,23 
% (P < 0,05), а у експериментальній групі на 45,47 % (P < 0,05). Показники сили м’язів пресу у контрольній 
групі збільшились на 11,21 % (P < 0,05), а у експериментальній групі на 11,40 % (P < 0,05). 

 Показники спеціальної витривалості у контрольній групі збільшились на 18,04 % (P < 0,05), а у 
експериментальній групі на 38,07 % (P < 0,05).  

Показники сенсорних аналізаторів та вестибулярного апарату мають наступні зміни, так у контрольній 
групі середні показники вестибулярного апарату збільшились 65,62 % (P < 0,05), а у експериментальній групі 
на 81,57 % (P < 0,05). Показники сенсорних аналізаторів (проста реакція на світло) у контрольній групі 
зменшилась на 5,26 % (P > 0,05), у експериментальній групі показники (простої реакції на світло) збільшились 
на 15,76 % (P < 0,05). Показники (складної реакція на світло) у контрольній групі знизився на 7,25 % (P > 0,05), 
а у експериментальній групі збільшились на 32,6 % (P < 0,05). Показники простої реакції на звук у контрольній 
групі збільшились на 7,5 % (P < 0,05), а у експериментальній групі на 30,76 % (P < 0,05). 

Як видно з наведених результатів, що результати дослідження в експериментальній групі перевищують 
показники контрольної групи майже в два рази окрім показників сили м’язів живота. 

Висновки.  



Проведені дослідження свідчать, що існуючий рівень фізичних, координаційних здібностей та показників 
сенсорних аналізаторів працівників оперативних підрозділів правоохоронних органів України знаходяться на 
недостатньому рівні, що дає нам підстави удосконалювати існуючу систему службово-професійної підготовки. 

Отриманні позитивні змін у контрольній групі курсантів залежать від індивідуальних особливостей, а 
також від настрою, що проявляється під час виконання контрольних нормативів. 

Результати експериментальної групи курсантів показують, що проведення систематичних і методично 
організованих занять, насичених теоретичними і практичними знаннями, вміннями курсантів, своєчасне 
концентрування на виконанні комплексних та спеціальних вправ з прикладного напрямку, є більш 
прогресивним і досконалим, про, що свідчать отримані результати які впливають на службово-професійну 
діяльність. 

Таким чином, подальший напрямок досліджень буде направлений на вивчення і впровадження в систему 
навчально-виховного процесу новітніх технологій та систем підготовки і вдосконалення рівня професійно-
службової діяльності працівників оперативних підрозділів правоохоронних органів України. 
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