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Анотація. Проведено аналіз організації фізичної підготовки з викладацьким складом вищого на-
вчального закладу МВС України. Виявлено, що більше ніж 70% викладачів пропускає заняття з фізичної 
підготовки через задіяність у навчальному процесі. Обґрунтовано, розроблено та перевірено ефективність 
програми вдосконалення фізичної підготовки офіцерів-викладачів. У результаті впровадження авторської 
програми внесено зміни в організацію фізичної підготовки; змінено співвідношення обсягів загальної та 
спеціальної фізичної підготовки; запроваджено заняття з профілактичною та тренувальною спрямовані-
стю; підвищено рівень відвідування занять до 95%. Як результат, поліпшено показники фізичної підготов-
леності, функціонального стану, здоров'я та розумової працездатності викладачів. 
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Постановка проблеми. У суспільстві існує постійна потреба в підготовці кваліфікова-
них, високоморальних та вірних державним ідеалам правоохоронців. За цих обставин їх фізи-
чна підготовка відіграє важливу роль. Зростає необхідність у підвищенні якості організації і 
проведення фізичної підготовки з усіма категоріями працівників органів внутрішніх справ 
(ОВС) для поліпшення показників їх фізичної підготовленості та здоров’я [2, 5]. 

За даними вчених [4, 8, 10], в останні роки спостерігається тенденція до зниження рівня 
фізичної підготовленості та здоров'я військовослужбовців та працівників правоохоронних ор-
ганів. Особливо це стосується викладацького складу вищих навчальних закладів (ВНЗ), про-
фесійна діяльність якого характеризується істотним зниженням обсягу фізичних навантажень. 

Аналіз наукових праць Б.В. Ендальцева (2002), В.Г. Бабенка (2003), В.П. Леонтьєва та 
інших вчених [1, 2, 4, 8] дозволяє дійти висновку, що одним із напрямків розв’язання зазначе-
ної проблеми є вдосконалення загальної фізичної підготовленості офіцерів-викладачів ВНЗ 
МВС України на основі застосування простих і доступних засобів фізичної підготовки з ура-
хуванням вікової групи та часу проведення заняття в режимі дня.  

Проблема підвищення рівня загальної фізичної підготовленості офіцерів-викладачів є 
надзвичайно актуальною, оскільки саме її високий рівень є фундаментом для розвитку спеці-
альних якостей працівників, а також зміцнення їх здоров’я, підвищення розумової працездат-
ності та поліпшення професійної (викладацької) діяльності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій показав, що службова діяльність науково-
педагогічного працівника – офіцера-викладача у сучасному ВНЗ МВС України відбувається у 
специфічних умовах, пов’язаних із великим навчальним навантаженням, постійним зростан-
ням обсягу навчальної інформації, високим рівнем відповідальності за результати навчання 
курсантів та слухачів, перевантаженням інтелектуальної сфери, високим нервово-емоційним 
напруженням, тривалим обмеженням рухової активності та збереженням статичної пози [1, 2, 
8, 10]. Названі чинники призводять до зниження розумової та фізичної працездатності, погір-
шення діяльності основних систем організму (передусім кардіо-респіраторної), появи надли-
шкової ваги, а при систематичній дії можуть погіршити стан здоров’я та спричинити виник-
нення різних захворювань (атеросклероз, гіпертонія, ішемічна хвороба серця тощо). 

У працях багатьох учених (Т.Ю. Круцевич, 2002; В.М. Романчук, 2007; А.В. Магльова-
ний, 2009–2011) встановлено тісний взаємозв’язок між здоров’ям, розумовою працездатні-
стю, професійно важливими якостями та рівнем фізичної підготовленості військовослужбов-
ців і працівників ОВС.  

Однак аналіз наказів МВС України з питань фізичної підготовки [7, 11] дозволив вияви-
ти низку недоліків, які знижують позитивний вплив фізичної підготовки на працездатність та 
здоров’я офіцерів-викладачів, серед яких: недостатнє враховування в керівних документах 
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особливостей службової діяльності науково-педагагогічного складу; недостатньо чіткий по-
рядок організації занять; неефективне використання часу, який відводиться на фізичну підго-
товку; значний відсоток пропусків занять; виконання завдань службової діяльності, наказів 
командирів у години, що відводяться для самостійних занять з фізичної підготовки; надання 
переваги поліпшенню показників спеціальної фізичної підготовки й підготовці до перевірок; 
високий відсоток викладачів, які за станом здоров’я належать до групи лікувальної фізичної 
культури (ЛФК) та інші. 

Науковому обґрунтуванню фізичної підготовки працівників органів внутрішніх справ 
присвячено значну кількість робіт [1, 2, 5, 6, 9]. Натомість питання вдосконалення фізичної 
підготовки саме викладацького складу для підвищення рівня фізичної підготовленості офіце-
рів-викладачів, зміцнення їх здоров’я та поліпшення працездатності у процесі викладацької 
діяльності є одним із найменш досліджених. 

Зв’язок роботи із важливими науковими програмами або практичними завдання-
ми. Робота виконується відповідно до Зведеного плану науково-дослідної роботи у сфері фі-
зичної культури і спорту на 2011–2015 рр. Міністерства України у справах сім’ї, молоді та 
спорту в межах теми 3.8 «Теоретико-методологічні основи побудови системи масового кон-
тролю і оцінки рівня розвитку і фізичної підготовленості різних груп населення» (номер дер-
жавної реєстрації 0111U000192). 

Мета роботи. Удосконалити систему організації та проведення фізичної підготовки з 
викладацьким складом ВНЗ МВС України. 

Завдання дослідження: 
1. Дослідити сучасний стан і ефективність організації та проведення фізичної підготов-

ки з викладацьким складом.  
2. Розробити авторську програму вдосконалення фізичної підготовки офіцерів-викла-

дачів та експериментально перевірити її ефективність. 
Методи дослідження. Теоретичний аналіз та узагальнення літературних джерел, анке-

тування, педагогічне спостереження, тестування, педагогічний експеримент, методи матема-
тичної статистики. 

Організація дослідження. Дослідження проводилось у Національній академії внутрі-
шніх справ (НАВС) у період з 2010 по 2012 роки. У дослідженні взяли участь офіцери-викла-
дачі (чоловіки) різних вікових груп (n=62). Було проаналізовано рівень і динаміку показників 
фізичної підготовленості, функціонального стану та здоров’я офіцерів-викладачів. 

Виклад основного матеріалу та аналіз отриманих наукових результатів. Аналіз лі-
тературних джерел [1, 2] показав, що службова діяльність офіцерів-викладачів ВНЗ МВС 
України, яка відбувається в умовах низької рухової активності та дії інших несприятливих 
чинників, ставить високі вимоги до рівня їх фізичної підготовленості, здоров’я та розумової 
працездатності. 

Ураховуючи умови та особливості службової діяльності офіцерів-викладачів, визначено 
такі завданнями фізичної підготовки викладацького складу: підвищення рівня загальної фізи-
чної підготовленості, зміцнення здоров’я, поліпшення функціонального стану, профілактика 
захворювань, подовження професійного довголіття; забезпечення високого рівня розумової 
працездатності; вдосконалення стійкості до негативних чинників службової діяльності; фор-
мування мотивації до систематичних занять фізичними вправами та спортом. 

Установлено, що засобами фізичної підготовки викладачів, які можуть сприяти розв’я-
занню зазначених завдань, повинні бути прості, доступні й одночасно ефективні й оздоровчі 
вправи загальної фізичної підготовки. 

Визначено, що заняття фізичними вправами потрібно організовувати та проводити з 
урахуванням особливостей службової діяльності, вікових груп офіцерів-викладачів, а також 
часу заняття впродовж службового дня. Так, застосування фізичних вправ у режимі дня офі-
церів-викладачів повинне бути спрямоване на вирішення таких завдань:  

- у процесі викладацької діяльності (між проведенням навчальних занять) змінити ди-
наміку підкоркових процесів, створити оптимальне тло збудливості; поліпшити мозковий 
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кровообіг й обмін речовин, активно впливаючи на серцево-судинну систему; здійснити про-
філактичний вплив на опорно-руховий апарат й органи травлення; ліквідувати застійні явища 
(особливо в ділянці таза і нижніх кінцівок); забезпечити високу розумову працездатність (по-
ліпшити показники пам’яті, мислення, уваги); поліпшити емоційний стан; 

- наприкінці робочого дня (після проведення занять та закінчення інших видів розумової 
діяльності) – розвиток і вдосконалення фізичних якостей (формування загальної фізичної під-
готовленості); укріплення м’язів (формування м’язового корсету); зміцнення здоров’я, поліп-
шення діяльності серцево-судинної, дихальної та інших систем організму; зниження дії гіпо-
динамії та інших несприятливих чинників службової діяльності; зниження стомлення та від-
новлення працездатності. 

Аналіз чинної системи організації та проведення фізичної підготовки у ВНЗ МВС Укра-
їни показав, що більше ніж 70% викладацького складу пропускає заняття з фізичної підготов-
ки, при цьому 55,6% офіцерів-викладачів пропускають більше ніж третину занять з фізичної 
підготовки через задіяність у навчально-виховному процесі – через проведення занять згідно з 
розкладом. Крім того, визначено, що в нормативних документах недостатньо враховуються 
особливості службової діяльності викладацького складу та надаються переваги спеціальній 
фізичній підготовці. Як наслідок, деякі викладачі, отримуючи незадовільну оцінку з бігу на 
1000 м, мають позитивну загальну оцінку з фізичної підготовки. Найгірші показники з фізич-
ної підготовки виявлено у викладачів до 40 років. 

Ґрунтуючись на роботах провідних учених [1, 2, 5, 8] та враховуючи результати пошу-
кових досліджень [3, 4], ми розробили програму вдосконалення фізичної підготовки офіцерів-
викладачів ВНЗ МВС України. 

Основна мета авторської програми – забезпечити високий рівень професійної підготов-
ки та службової діяльності офіцерів-викладачів ВНЗ МВС України засобами фізичної підго-
товки. 

Завдання програми визначено: підвищення рівня загальної фізичної підготовленості, 
зміцнення здоров’я та поліпшення функціонального стану, поліпшення розумової працездат-
ності, профілактика професійних захворювань та подовження довголіття, залучення до сис-
тематичних занять фізичною підготовкою.  

Особливості організації занять за авторською програмоює: 
- проведення занять з переважною спрямованістю на розвиток загальної фізичної підго-

товленості; 
- збільшення впливу вправ на розвиток витривалості та силових якостей у змісті занять з 

фізичної підготовки з офіцерами-викладачами; 
- проведення занять у обсязі, який відповідає нормативним документам (4 год на тиж-

день), що значно підвищить відвідуваність занять; 
- залежно від часу заняття в режимі дня, проведення занять із профілактичною та трену-

вальною спрямованістю; 
- раціональне дозування навантаження, залежно від спрямованості занять, рівня фізич-

ного стану та вікової групи офіцерів-викладачів;  
- простота й доступність вправ дозволять забезпечити високу щільність занять і позити-

вний ефект для викладачів із різним рівнем фізичної підготовленості та різних вікових груп; 
- мінімум матеріальних витрат для організації занять та можливість проведення занять у 

спортивному, тренажерному, гімнастичному залах, на свіжому повітрі. 
Згідно з керівними документами, обсяг занять з фізичної підготовки на рік для постій-

ного складу становить 192 години, із них: 100 годин на загальну та 92 – на спеціальну фізичну 
підготовку. За авторською програмою запропоновано для занять загальною фізичною підго-
товкою спланувати 144 години на рік, для занять зі спеціальної фізичної підготовки – 48 го-
дин.  

Залежно від часу проведення заняття в режимі дня, за авторською програмою запропо-
новано проведення занять із профілактичою та тренувальною спрямованістю. У тижневому 
циклі сплановано два заняття по 1 годині з профілактичною спрямованістю та одне 2-годинне 
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заняття з тренувальною спрямованістю. Планування занять за авторською програмою покла-
далося на начальників кафедр, залежно від навчального навантаження кожного викладача (на 
основі розкладу навчальних занять).  

Заняття з профілактичною спрямованістю проводилися як правило між першою та тре-
тьою, між другою та четвертою парами, а з тренувальною спрямованістю – після проведення 
навчальних занять або наприкінці службового дня (табл. 1).  

Таблиця 1 
Типовий службовий тиждень офіцера-викладача ВНЗ МВС України  

з урахуванням авторської програми 
 

Години 
Дні 
тижня 

8.30 –9.50 10.00 –11.20 11.30 –12.50 13.00 –14.20 15.00 –16.20 16.20–18.00 

Понеділок 1 пара 
ФП 

1 год 
(профіл.) 

3 пара 4 пара Службові 
завдання 

Службові 
завдання 

Вівторок 1 пара 2 пара 3 пара 
Обідня  
перерва 

13.00–13.45 

Службові 
завдання 

Службові 
завдання 

Середа Службові 
завдання 2 пара 3 пара 

Обідня  
перерва 

13.00-13.45 

ФП 2 год 
(тренувал.) 
15.00-17.00 

Служб. 
завдан. 

Четвер 1 пара Службові 
завдання 3 пара 

Обідня  
перерва 

13.00-13.45 
5 пара Службові 

завдання 

П’ятниця 1 пара 2 пара 
ФП 

1 год 
(профіл.) 

4 пара Службові 
завдання 

Службові 
завдання 

 

Величина навантаження, яке отримували викладачі у процесі занять, залежала від спря-
мованості заняття, часу проведення впродовж дня, вікової групи та рівня підготовленості ви-
кладачів. Ефективність авторської програми була перевірена під час формувального педагогі-
чного експерименту, який проводився протягом 2010–2012 років на базі Національної акаде-
мії внутрішніх справ, у якому взяли участь 62 офіцери-викладачі віком до 40 років (32 чолові-
ків становили контрольну групу (КГ) і 30 – експериментальну групу (ЕГ)).  

Заняття за експериментальною програмою сприяли підвищенню рівня відвідування за-
нять з фізичної підготовки до 95% та, як результат, більш вираженому зростанню рівня фізи-
чної підготовленості викладачів порівняно з чинною системою фізичної підготовки. Так, ана-
ліз фізичної підготовленості за основними вправами показав достовірну різницю між показ-
никами викладачів ЕГ та КГ у швидкісних якостях (біг на 100 м) – 0,12 с (Р<0,05), силових 
якостях (підтягування) – 1,8 разу (Р<0,001), витривалості (біг на 1000 м) – 40,1 с (р<0,001) 
(табл. 2). 

Виявлено, що за додатковими вправами показники кількості виконаних вправ виклада-
чів ЕГ достовірно збільшилися (р<0,001), порівняно з офіцерами КГ у згинанні і розгинанні 
рук в упорі лежачи на 10,6 разу, у згинанні і розгинанні рук в упорі на брусах – на 4,9 разу, у 
комплексній силовій вправі – на 11,4 разу, у стрибку в довжину з місця – на 14,2 см, у підні-
манні в сід – на 8,3 разу, в утриманні тулуба у горизонтальному положенні – на 1 хв 7 с, в 
утриманні кута в упорі на брусах – на 31,9 с, у нахилі тулуба вперед із положення сидячи – на 
3,4 см (табл. 2), а також за показниками кистьової динамометрії – на 8,51 кг (р<0,001), що свід-
чить про позитивний вплив занять за авторською програмою на рівень загальної фізичної під-
готовленості викладацького складу.  

Проведення занять за авторською програмою дозволило достовірно підвищити викла-
дачам ЕГ показники розвитку професійно важливих якостей. У офіцерів ЕГ достовірно вищі 
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ніж у КГ показники розумової працездатності на 35,9 у.о. (р<0,05), розподілення та обсягу 
уваги – на 0,48 у.о. (р<0,05), концентрації та стійкості уваги – на 2,5% (р<0,05), самопочуття – 
на 1,11 у.о., активності та настрою – на 0,41 у.о. (р<0,001). 

Таблиця 2 
Показники фізичної підготовленості в дослідних групах  
упродовж формувального педагогічного експерименту 

 

ЕГ (n=30) КГ (n=32) Достовірність  
різниці Етап 

експерименту  
Х σ ±m 

 
   Х σ ±m 

t Р 
Біг на 100 м, с 

Початок 15,72 0,27 0,05 15,66 0,27 0,05 0,85 >0,05 
Кінець 15,47*** 0,22 0,04 15,59 0,23 0,04 2,12 <0,05 

Підтягування на перекладині, рази 
Початок 7,93 2,02 0,37 8,06 2,42 0,44 0,23 >0,05 
Кінець 9,73*** 1,36 0,25 7,97 2,14 0,38 3,82 <0,001 

Біг на 1000 м, с 
Початок 246,73 20,90 3,88 243,87 25,38 4,56 0,48 >0,05 
Кінець 211,80*** 8,55 1,59 252,27 21,04 3,81 9,80 <0,001 

Згинання і розгинання рук в упорі лежачи, рази 
Початок 26,13 3,07 0,57 26,72 2,75 0,49 0,77 >0,05 
Кінець 38,73*** 10,18 1,89 28,16 3,09 0,56 5,36 <0,001 

Згинання і розгинання рук в упорі на брусах, рази 
Початок 9,17 1,67 0,31 8,84 1,95 0,35 0,69 >0,05 
Кінець 14,50*** 4,72 0,88 9,72 1,67 0,30 5,16 <0,001 

Комплесна силова вправа, рази 
Початок 33,83 3,24 0,60 34,28 3,11 0,56 0,54 >0,05 
Кінець 49,00*** 14,63 2,72 37,56*** 3,53 0,63 4,09 <0,001 

Стрибок у довжину з місця, см 
Початок 184,2 5,81 1,08 187,1 6,40 1,15 1,85 >0,05 
Кінець 206,3 19,44 3,61 192,1 6,29 1,13 3,75 <0,001 

Піднімання в сід за 1 хв, рази 
Початок 28,93 3,24 0,60 29,22 3,36 0,60 0,34 >0,05 
Кінець 42,76*** 10,98 2,04 34,47*** 3,22 0,58 3,91 <0,001 

Утримання тулуба в горизонтальному положенні, с 
Початок 68,23 24,58 4,56 68,16 23,76 4,27 0,01 >0,05 
Кінець 142,40*** 64,45 11,97 75,06 22,70 4,08 5,32 <0,001 

Кут в упорі на брусах, с 
Початок 44,68 25,80 4,79 45,19 25,35 4,55 0,08 >0,05 
Кінець 77,63*** 29,32 5,44 45,78 10,88 1,95 5,51 <0,001 

Нахил тулуба вперед із положення сидячи, см 
Початок 5,2 1,38 0,26 5,4 1,58 0,28 0,54 >0,05 
Кінець 9,1*** 3,55 0,66 5,7 1,07 0,19 5,01 <0,001 

 

Примітка. Статистично значущі відмінності середніх показників на початку та наприкінці екс-
перименту: «*» – р<0,05; «**» – р<0,01; «***» – р<0,001. 

 

У результаті формувального експерименту відбулося також поліпшення показників мо-
рфофункціонального стану та здоров’я офіцерів-викладачів. Наприкінці експерименту в офі-
церів ЕГ були достовірно кращі (р<0,05–0,001), ніж у викладачів КГ, показники маси тіла – на 
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3,66 кг, індексу Кетле – на 19,66 г/см, ЖЄЛ – на 221,8 мл, життєвого індексу – на 5,32 мл/кг, 
силового індексу – на 15,33%, ЧСС – на 2,92 уд./хв, САТ – на 7,16 мм рт.ст., ДАТ – на 2,49 мм 
рт.ст., індексу Робінсона – на 9,2 у.о., часу відновлення ЧСС –на 16,2 с, фізичного стану – на 
0,065 у.о. та рівня фізичного здоров’я – на 6,01 у.о. При цьому кількість звернень офіцерів-ви-
кладачів ЕГ до медичної частини впродовж року знизилась на 26,8%. 

Висновок. У результаті впровадження авторської програми було внесено зміни в орга-
нізацію фізичної підготовки викладацького складу, які передбачають проведення занять за 
«гнучким» графіком залежно від навчального навантаження викладачів; змінено співвідно-
шення обсягів загальної та спеціальної фізичної підготовки, що передбачають підвищення пи-
томої ваги загальної фізичної підготовки (до 144 годин на рік); запроваджено заняття з профі-
лактичною та тренувальною спрямованістю залежно від часу заняття протягом службового 
дня; підвищено рівень відвідування занять з фізичної підготовки викладачами до 95%. Як ре-
зультат, поліпшено показники фізичної підготовленості, морфофункціонального стану, здо-
ров'я, розумової працездатності та професійно важливих якостей офіцерів-викладачів експе-
риментальної групи.  

Перспективи подальших досліджень вбачаємо в обґрунтуванні та розробці програм 
фізичної підготовки для викладачів-жінок, а також працівників органів внутрішніх справ ін-
ших службово-посадових категорій. 
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ОФИЦЕРОВ-ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 
ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ МВД УКРАИНЫ 

 

Сергей БЕЗПАЛЫЙ 
 

Национальная академия внутренних дел 
 

Аннотация. Проведен анализ организации физической подготовки с преподавательским составом вузов 
МВД Украины. Выявлено, что более 70% преподавателей пропускает занятия по физической подготовке через 
задействованность в учебном процессе. Обосновано, разработано и проверено эффективность программы усо-
вершенствования физической подготовки офицеров-преподавателей. В результате внедрения авторской про-
граммы внесены изменения в организацию физической подготовки; изменено соотношение объемов общей и 
специальной физической подготовки; введены занятия с профилактической и тренировочной направленностью; 
повышен уровень посещения занятий до 95%. Как результат, улучшены показатели физической подготовленно-
сти, функционального состояния, здоровья и умственной работоспособности преподавателей. 
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Abstract. The analysis of physical training organization for the teaching staff at higher educational establishment 
of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine has been carried out in the article. It is exposed, that more than 70% teachers 
miss classes in physical training because of involving in educational process. It is grounded, developed and approved the 
efficiency of the program of physical training of officers-instructors. As the result of introduction of the author program 
the organization of physical training and the volumes of general and special physical training; arechanged training of pro-
phylactic and training orientation; are introdused the level of attendance has ineveased to 95%. As a result, the indexes of 
physical preparedness, functional state, health and mental capacity of teachers are improved. 
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