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НОВЕЙШИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МЕТОДИК В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ 

ПОЛИЦЕЙСКИХ  

В статье рассмотрены актуальные проблемы интеграция отечественной системы 

подготовки будущих правоохранителей к европейскому образовательному пространству. 

Автором выявлены основные факторы, обусловливающие необходимость постоянного 

обновления содержания профессионального образования и мониторинг результатов 

новейших научных исследований для обеспечения реальных общественных и 

профессиональных потребностей государства.  
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KIRICHENKO O. Y. ACTUAL PROBLEMS OF THE USE OF THE LATEST 

EDUCATIONAL METHODS IN THE TRAINING OF POLICE OFFICERS  

The article considers actual problems of the integration of the domestic system of training of 

future law enforcement officers to the European educational space. The author identified the 

main factors contributing to the need for constantly updating the content of vocational education 

and the monitoring of the results of the latest scientific research to provide real social and 

professional needs of the state.  
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ЩОДО РОЗУМІННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІЗИЧНОЇ 

ПІДГОТОВКИ У ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНАХ 

Досліджено інформаційне забезпеченням фізичної підготовки у правоохоронних органах 

шляхом комплексного підходу до інформатизації фізичної підготовки, що передбачає 

концепцію розробки та використання інформаційних технологій навчання, теоретично-

методичну основу створення комп‘ютерних програм, розвиток системи індивідуального 

безперервного навчання тощо.  

Ключові слова: фізична підготовка, фізична культура і спорт, правоохоронні органи, 

інформаційна підготовка. 

 

Важливими змінами у пріоритетах інформаційного забезпечення фізичного 

виховання, фізичної культури і спорту стало зміщення акцентів на розробку дієвої 

системи фізкультурної просвіти населення України шляхом використання засобів масової 

інформації у пропаганді здорового способу життя, нових форм масової фізкультурно-

оздоровчої роботи, гуманістичних цінностей спорту, створення єдиного інформаційного 
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простору галузі, розроблення галузевої інформаційної мережі, інтеграції до глобальної 

інформаційної мережі «Інтернет» [1].  

Варто звернути увагу, що Закон України «Про фізичну культуру і спорт» визначає 

інформаційне забезпечення у сфері фізичної культури і спорту, як діяльність органів 

державної влади та органи місцевого самоврядування щодо пропагування розвитку 

фізичної культури і спорту з метою зміцнення здоров‘я, формування здорового способу 

життя, фізичного загартування та духовного зростання людини [2]. 

Основою успішної організації та здійснення фізичної підготовки у правоохоронних 

органах є володіння інформацією про стан її розвитку, уміння використовувати цю 

інформацію в повсякденній роботі і для підвищення іміджу правоохоронних органів. 

Слушну позицію має В. А. Копилов, який зазначає, що у сучасному суспільстві 

інформація відіграє вирішальну роль, а інформаційні ресурси стають в один ряд із 

найважливішими ресурсами держави – природними, трудовими, фінансовими та іншими, 

складовими його потенціалу. Тобто формується світовий інформаційний простір, що 

становить основу інформаційного суспільства [3, с. 5]. 

В той же час О. М. Бандурка наголошує на тому, що без інформації немає процесу 

управління, без неї неможливо сформулювати цілі управління, оцінити ситуацію, 

визначити проблеми, спрогнозувати розвиток подій, підготувати управлінські рішення, 

проконтролювати їх виконання. Постійна циркуляція різноманітної інформації між 

складовими частинами системи органів внутрішніх справ та між її системою у цілому і її 

навколишнім середовищем є обов‘язковим атрибутом управління ОВС. Тільки завдяки 

інформаційним процесам система ОВС може ефективно впливати на зовнішнє її оточення, 

направляти свою діяльність на успішне вирішення завдань, що стоять перед нею, 

здійснювати координацію між її складовими частинами [4, с. 159, 160].  

Можна стверджувати, що інформація є найважливішим засобом організації та 

регуляції суспільної життєдіяльності, однією з форм закріплення і поширення знань, 

дійовим інструментом соціального управління. Отримання, обробка, збереження та 

ефективне використання інформації стають все більш складною справою, що вимагає 

часу, сил і засобів, створення спеціальних структур (систем), застосування новітньої 

техніки і технології [5]. 

Таким чином, система інформації у сфері фізичної культури і спорту формується 

під впливом багатьох чинників, її розвиток відбувається синхронно із розвитком 

спортивної та юридичної науки та практики, а розвиток інформаційних технологій 

дозволяє виробити принципово нові підходи до розв‘язання поставлених проблем, 

зокрема вдосконалення системи інформації галузі, оперування інформаційними 

процесами, створення єдиного спортивного інформаційного простору, а відтак, ринку 

спортивної інформації та вироблення спільних методик її використання та 

розповсюдження; налагодження інформаційної взаємодії інформаційних посередників з 

метою задоволення потреб в інформації фахівців сфери фізичної культури і спорту в 

тому числі щодо забезпечення фізичної підготовки у правоохоронних органах [6,    

с. 67]. 

На сьогоднішній день, до головних завдань статистичних спостережень у сфері 

фізичної культури і спорту належать: збирання, розроблення, узагальнення та всебічний 

аналіз статистичної інформації щодо подій у сфері фізичної культури і спорту; 

розроблення і впровадження статистичної методології; забезпечення достовірності, 
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об‘єктивності, оперативності, стабільності та цілісності статистичної інформації; 

забезпечення доступності, гласності та відкритості зведених статистичних даних [2].  

Отже, під інформаційним забезпеченням фізичної підготовки у правоохоронних 

органах як складової адміністративної діяльності, слід розуміти діяльність у 

встановленому нормативно-правовими актами порядку із застосуванням принципів, 

методів, способів, правил, схем та алгоритмів, за якими здійснюється пошук даних, їх збір, 

обробка, накопичення та зберігання тощо, спрямована на надання своїм підрозділам 

необхідних для вирішення конкретної ситуації даних у обсязі, достатньому для 

функціонування системи фізичної підготовки. 

У зв‘язку із зазначеним, інформаційне забезпеченням фізичної підготовки у 

правоохоронних органах повинно здійснюватися шляхом комплексного підходу до 

інформатизації фізичної підготовки, що передбачає концепцію розробки та використання 

інформаційних технологій навчання, теоретично-методичну основу створення 

комп‘ютерних програм, розвиток системи індивідуального безперервного навчання, 

створення сучасних засобів навчання тощо.  

Одним із основних напрямків удосконалення інформативного забезпечення 

фізичної підготовки у правоохоронних органах є застосування у процесі отримання, 

накопичення і переробки інформації обчислювальної техніки, оргтехніки, сучасних 

засобів зв‘язку.  

Впровадження автоматизованих систем управління в систему фізичної підготовки 

правоохоронних органів з метою конкретизації спрямованості, правильного підбору 

засобів і методів фізичного вдосконалення та бойової майстерності з урахуванням усіх 

негативних факторів, що впливають на цей процес, шляхом створення систематичної бази 

даних. 

На підставі аналізу позицій вчених, варто вказати на основні складові 

автоматизованої системи управління фізичної підготовки особового складу 

правоохоронних органів: 

– блок «База даних особового складу правоохоронного органу», для яких фізична 

підготовка є обов‘язковою, складається з підблоків: підблок «Паспортні дані»; підблок 

«Медична інформація»; підблок «Фізичний розвиток»; підблок «Спосіб життя»; 

– блок «Нормативна база» – це розподілення нормативів з фізичного виховання за 

віком у якому перебувають працівники конкретного правоохоронного органу та  

службово-посадові категорії працівників правоохоронного органу; 

– блок «Спортивні результати» містить у собі отримані результати з того чи іншого 

виду спорту, що входять до військово-спортивної класифікації, а також результати з 

військово-прикладних видів спорту, роботи на заняттях, олімпіадах тощо. 

Враховуючи вищезазначене, варто зробити проміжний висновок, що втілення в 

життя автоматизованої системи управління фізичної підготовки особового складу 

правоохоронних органів забезпечить конкретну спрямованість, правильний підбір засобів 

і методів для фізичного вдосконалення особового складу, а також керування цим 

процесом. 

Слід також зазначити, що інформаційна система правоохоронних органів у сфері 

фізичної культури та спорту повинна забезпечити інформаційну та технологічну 

підтримку зовнішньо-адміністративної та внутрішньо-організаційної діяльності 

структурних підрозділів (служб) та окремих посадових осіб правоохоронних органів. 
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Звідси її складовими повинні бути: система накопичення та зберігання інформації; 

система аналітичної обробки інформації; система моделювання та змін; система 

інтелектуальної обробки інформації.  

На підставі аналізу відомчих нормативно-правових актів [7; 8; 9; 10; 11], які 

регламентують фізичну підготовки у правоохоронних органах, варто виокремити основні 

форм реалізації інформаційного забезпечення фізичної підготовки у правоохоронних 

органах: роз‘яснення особовому складу законодавства України з питань фізичної культури 

і спорту, вимог відомчих наказів з фізичної підготовки; мобілізацію особового складу на 

досягнення високих показників у фізичному і спортивному удосконаленні; залучення 

особового складу до участі у створенні та вдосконаленні навчально-матеріальної бази з 

фізичної підготовки і спорту; залучення правоохоронців до занять у спортивних секціях і 

командах, до навчально-тренувальних зборів; популяризацію досягнень особового складу 

у фізичній підготовці та спорті; участь у проведенні спортивних свят і вечорів; здійснення 

агітаційно-пропагандистської роботи в процесі спортивних змагань; забезпечення 

особового складу різними періодичними і популярними спортивними виданнями; 

демонстрацію відеопродукції за спортивною тематикою; оформлення наочної агітації з 

фізичної підготовки і спорту на території розташування підрозділів, а також об‘єктах 

навчально-спортивної бази.  

У зв‘язку із викладеним, варто вказати, що правоохоронні органи повинні сприяти 

пропаганді розвитку фізичної культури і спорту з метою зміцнення здоров‘я, формування 

здорового способу життя, фізичного загартування та духовного зростання людини; 

оперативному висвітленню спортивних подій та досягнень особового складу на 

всеукраїнських і міжнародних змаганнях, що сприятиме формуванню почуття 

патріотизму, піднесенню та ствердженню авторитету правоохоронних органів у 

суспільстві. 

Крім того, з метою вдосконалення інформаційного забезпечення фізичної 

підготовки у правоохоронних органах необхідно: 1) розробка методології та 

запровадження системи статистичних даних щодо функціонування системи фізичної 

підготовки в правоохоронних органах; 2) забезпечення об‘єктивності, оперативності, 

доступності, гласності та відкритості інформації зведених статистичних даних, 

дотримуючись вимог чинного законодавства; 3) створення локальних мереж з обміну 

оперативною інформацією серед фахівців з питань фізичної підготовки і спорту. 
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КОВАЛЕВ И. Н., САГАЙДАК С. Н. ОТНОСИТЕЛЬНО ПОНИМАНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ В 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ 

Исследовано информационное обеспечением физической подготовки в 

правоохранительных органах путем комплексного подхода к информатизации физической 

подготовки, что предполагает концепцию разработки и использования информационных 

технологий обучения, теоретически-методическую основу создания компьютерных 

программ, развитие системы индивидуального непрерывного обучения. 

Ключевые слова: физическая подготовка, физическая культура и спорт, 

правоохранительные органы, информационная подготовка. 

KOVALOV I. N., SAGAYDAK  S. N. IN RELATION TO THE UNDERSTANDING OF 

INFORMATION SUPPORT OF PHYSICAL TRAINING IN LAW ENFORCEMENT 

The informative providing of physical training of the law enforcement units by integrated 

approach to informatization of physical training, that involves the concept of development and 

use of informational technological training; theoretical and methodological basis for the creation 

of computer programs; the development of individual continuous learning were investigated in 

the paper. 

Keywords: physical training, physical culture and sports, law enforcement, awareness      

training. 

 

 


