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Нові соціально-економічні відносини, що складаються в нашій країні, ще е 
б ільш ом у ступен і, ніж  раніш е загострю ю ть проблем у якості підготов*:- 
конкурентноздатних фахівців. Особливо важливим на цей час є процес підготовка 
фахівців вищого рівня, оскільки саме вони мають реалізувати новаторські ілТ 
управління, взаємодій, навчання й виховання в різних галузях професійної діяльносте 
здійснювати прорив із рамок сформованого раніше освітнього стереотипу. Соціальне | 
замовлення, сформульоване у кваліфікаційних характеристиках майбутніх фахівців 
закладене у навчальних планах по спеціальностях, що випускаються, містить у соті 
декларативний перелік загальних і спеціальних знань та вмінь при обговорене 
наявності достатнього рівня здоров’я, загальної та спеціальної працездатності, рухові' 
підготовленості випускників. Здавалося б, тут і міститься можливість здійсненне 
викладачами різних кафедр навчальних закладів творчого підходу при складанні робочих 
програм окремих дисциплін і міжпредметного узгодження їхнього розвиваючого вплив 
Але саме на цьому етапі ми зіштовхуємося з багатьма проблемами: наприклад, а  
визначити оптимальний обсяг і зміст програм дисциплін для необхідного й достатньоя| 
навчального й формуючого впливу; як оцінити глибину та міцність засвоєнь! 
курсантами професійних знань і умінь? Чи то на підставі оцінки засвоєного матері, 
по окремих дисциплінах навчального плану, а потім - “традиційний” середній бат 
репродукцію інформації), чи за кінцевим результатом (продуктом діяльності), відбите* '  
в успішності професійних дій в процесі, що моделюють, або в реальних умовах. А . 
виникає питання, що ж брати за уніфікований критерій оцінки професійної підготові 
майбутніх фахівців? Відповідей багато, більшість із яких підтверджуються наукоЕ 
дослідженнями, але на практиці, до сьогоднішнього дня, усе залишається на сь>п 
колишньому місці.

Розгляд питання підвищення ефективності професійної освіти майс - 
правоохоронців доцільно почати, напевно, з уточнення змісту вимог до поі 
“професійної придатності”. Необхідність дотримання цих вимог, власне передбач
вже самим фактом наявності конкурсного добору у вищі навчальні заклади. Ате__
одержуємо в результаті проведених вступних іспитів? Комплексну оцінку інформз 
підготовки абітурієнтів по профілюючим дисциплінам, опосередковані дані прс 
психомоторну підготовку у вигляді вміння писати, деякі характеристики пс 
абітурієнтів, що виражаються в їхніх реакціях і поведінки в процесі іспитів, і ще м; 
довідку про стан здоров’я. І зарахування в навчальний заклад, а іншими словами -. 
здійснюється на підставі максимальної суми набраних оцінних балів, де веду-' 
усе-таки грає репродукований обсяг інформації, що отримана абітурієнтом у 
попередньої освіти, а не його здатність до накопичення, аналізу і творчій 
отриманих знань через практичні вміння. Ось де і постає питання про реь 
можливості здійснити в навчально-виховному процесі ефективне ф орм ул
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р. :з :ток професійних здібностей майбутніх фахівців на оптимальному рівні.
Лати м ож ливість розкри тися  потенц ійним  зд іб н остям , ф орм увати  й 

ЗГ- -ео налювати актуальні здібності курсантів у напрямку майбутньої діяльності - у цьому 
освдасться одна з основних завдань вищої професійної освіти. Професійна освіченість 

|  ш квальному значенні свідчить про кінцевий продукт формування особистості 
їй, яке здійсню ється через навчання й виховання, вищим рівнем якого є 

вдосконалення. Зміст професійної освіти визначає цільову спрямованість 
в ідного ступеня професійної підготовки кадрів і всієї системи навчальної діяльності 
' - в в. що виховує, разом з активною пізнавальною діяльністю тих, яких навчають.

випливає, що відношення процесу навчання до формування особистості 
’ тніх фахівців можна розглядати як відношення педагогічних засобів, що 

астовують, до кінцевої мети освіти.
Летою професійної освіти є підготовка висококваліфікованих фахівців із 
: етичним врахуванням перспективи розвитку галузі, соціальної та державної 

У свою чергу, навчальні програми дисциплін, будучи засобом досягнення мети, 
кз:  бути досить мобільними й керованими. Ці умови можна забезпечити 

сенням педагогічних технологій навчання шляхом використання системи 
: г.чних таксономій цілей освітнього процесу [1, 2, 3, 4]. їх  застосовують як при 

іі змісту навчання, так і при оцінці його результатів. Характеристики областей 
тних таксономій цілей, у зонах, що вони охоплюють, мають наступний вид:

■ :-.ітивна (пізнавальна) область містить у собі більшість цілей навчання, 
у програмах, підручниках і повсякденній практичній діяльності фахівців, 

з дять цілі, починаючи від запам’ятовування й відтворення вивченого матеріалу 
-:ня проблем, у ході яких необхідно переосмислювати наявні знання, будувати 
сполучення з попередньо вивченими ідеями, методами, способами дії, 

й створення нового способу вирішення цих проблем. Основні категорії цієї 
• : лння, розуміння, застосування, аналіз, синтез, оцінка.

*іле-дивна (емоційно-ціннісна) область містить у собі цілі формування емоційно- 
::-:ого відношення до явищ навколишнього світу, починаючи від простого 

етя. інтересу, готовності реагувати, до засвоєння ціннісних орієнтацій та 
їхнього активного прояву в діяльності. Основні цілі афективної області: 

чтня інтересів і схильностей, переживання тих чи інших почуттів, формування 
їх усвідомлення та прояв у діяльності. Основні категорії - сприйняття (у 

. і  :убкатегорії - усвідомлення, готовність сприймати, вибіркова (довільна) 
7ч -г  вання (підлеглий відгук, добровільний відгук, задоволення від реагування); 
н:і ціннісних орієнтацій (прийняття ціннісної орієнтації, тобто - прояв думки, 

ціннісної орієнтації, прихильність, переконаність); організація ціннісних 
(осм ислення свого віднош ення до ціннісних орієнтацій , тобто - 

і, організація системи цінностей); поширення ціннісних орієнтацій на 
загальнена установка, повне її поширення на діяльність).

Ш  моторна область - по класифікації Б.Блума - включає цілі, що зв’язані з 
тих чи інших рухових, маніпуляційних дій, нервово-м’язових коордінацій. 

■ ют. він відносить - навички писання, мовлення, а також цілі, що висунуті в 
: : твого виховання й трудового навчання. Недостатня вивченість змісту 

таксономій цілей в області психомоторики, на наш погляд, являє собою 
: а: ер з для підвищення ефективності професійної підготовки майбутніх 

Ггред ознак, що обґрунтовую ть це припущ ення, переконлива роль
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психомоторики в структурі будь-якої професійної діяльності, що регламентується 
інструктивними документами як “функціональні обов’язки фахівця”, “види діяльності”, 
“трудові функції” і ін.

У свою чергу “трудові функції” можна умовно підрозділити за психолого- 
професійними ознаками на: сенсомоторні, инструкційно-аналітичні, інтелектуально- 
моторні, інтелектуально-пошукові [5, 6]. Ці ознаки і можуть бути покладені в основу 
визначення цілей педагогічного впливу в психомоторній області педагогічних таксономії! 
цілей. При цьому варто врахувати, що саме до цієї області опосередковане відноситься 
також одна з найважливіших цілей процесу підготовки майбутніх фахівців - зміцнення 
здоров’я, підвищення й підтримка оптимального рівня загальної та спеціальної 
працездатності з урахуванням особливостей майбутньої професійної діяльності. Усе 
це виводить зміст педагогічних цілей цієї області за рамки поняття “психомоторика 
Більш повно зміст цієї області розкриває назва - “психофізична область таксономії: 
педагогічних цілей”.

Створення надійної, достовірної системи педагогічних цілей - далеко не абстрактне 
питання, що цікавить тільки теоретиків. Використання упорядкованої ієрархічної 
класифікації педагогічних цілей - важливо, насамперед, для педагогічної практики. Ця 
система дозволить:

- концентрувати зусилля викладачів і курсантів на головному;
- вносити  ясн ість  і н аочн ість у їхню  сп ільну  навчальну  д іяльн іс

- створити еталони оцінки результатів навчання. (Чітке формулювання ціл

здійснювати індивідуальний підхід до тих, кого навчають, і, тим самим, д; 
можливість повніше розкритися їх актуальним здібностям і сприяти подальше 
розвитку потенційних здібностей.
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_■ article are considered theoretical regulations, inculcation in educational practice of 
-ical technologies, raising effectiveness of educationally process are considered in the 
Another appellation to psychomotor of domain taxonomy of pedagogical aims - “psicho 

1 domain taxonomy of pedagogic aims” is offered in the research work.
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’ . насних умовах складної кримінальної обстановки в країні усе більш зростають 
: :  представників правоохоронних органів по виконанню ними службових 

Для підтримки правопорядку й успішного протистояння злочинцям потрібно 
рндична підготовка, але і фізична готовність до ведення рукопашного бою, 
Енкористання зброї. Сучасна реальна ситуація підтверджує необхідність в 
ванні фізичної підготовленості співробітників органів внутрішніх справ 

еишєнні вимог до виконання службових обов’язків.
■: з он о  до задач робочих програм в освітніх установах ті, яких навчають, 
з посконалості опанувати професійні навички переслідування і силової 
"гавопорушника з використанням бойових прийомів боротьби, навчитися 

и зброя і засоби активної оборони. (Іванов П.В.,1987). На наш погляд, 
шлях удосконалювання викладання фізичної підготовки у вузах МВС - 
занять в умовах, наближених до реальних, котрі додають навчанню 

професійно-прикладний характер, виховують у курсантів психологічну 
г о зовнішніх факторів, що дезорганізовують, підвищують готовність до 
= екстремальних умовах.

н час йде інтенсивний поиск напрямків удосконалювання системи 
співробітників МВС. Фахівці (Підручник, 1991; Терещенко С.Г.,1994; 
гради..., 1995) відзначають, що сформована практика роботи не повною 

/є  належний рівень фізичної готовності співробітників правоохоронних


