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Аннотация
В статье представлены ре-

зультаты исследования уровня 
физической подготовленности 
абитуриентов 2013 г и 2014 г., 
которые поступали в ВУЗ МВД 
Украины. Оценка физической 
подготовленности абитуриентов 
осуществляется по конкурсу «фи-
зические способности» – по трем 
контрольным тестам – бег на 
1000 м и 100 м, комплексно-си-
лового упражнения, которые по-
зволяют оценить общую вынос-
ливость, скоростные и силовые 
способности будущих стражей 
порядка. Согласно полученным 
результатам, установлено, что 
уровень физической подготов-
ленности абитуриентов находит-
ся на достаточно низком уровне, 
поэтому процесс подготовки бу-
дущих правоохранителей требует 
коррекции за счет внедрения ин-
новационных подходов  и средств 
физического воспитания.

Ключевые слова: абитури-
енты, будущие правозащитники, 
вступительные экзамены, физи-
ческая подготовленность.

Постановка проблеми та 
аналіз останніх досліджень. Си-
туація, яка склалась у силових 
структурах органах правопоряд-
ку, потребує нових підходів до 
системи організації та підготов-
ки майбутніх правоохоронців, 
оскільки для несення служби, яка 
пов’язана з   боротьбою зі злочин-
ністю, охороною громадського 
порядку та захистом прав люди-
ни, правоохоронець повинен не 
тільки володіти правовими зна-
ннями, але й мати достатньо ви-
сокий рівень фізичної та профе-
сійно-прикладної  (спеціальної) 
підготовленості. 

Аналіз наукових досліджень 
дозволив встановити, що рівень 
фізичної підготовленості май-
бутніх правоохоронців, який зна-
ходиться на достатньо низькому 
рівні [3, 7, 8],  залежить від пе-
дагогічних умов та педагогічного 
супроводу фізичної підготовки [1, 
2, 5], особливостей планування та 
організації занять професійно-
прикладної спрямованості кур-
сантів ВНЗ МВС України [2, 3, 6], 
використання сучасних підходів 
до вдосконалення спеціальної фі-
зичної підготовки [4, 7]. 

У зв’язку з політичними та 
економічними змінами у країні, 
актуальним є питання вдоскона-
лення системи загальної фізичної 
та спеціальної підготовки май-
бутніх правоохоронців. Тому для 
вирішення даного питання необ-
хідно визначити рівень фізичної 

Annotation
This paper presents the results 

of level of physical readiness 
of applicants in 2013 and 2014, 
which entered universities MIA. 
Evaluation of physical fitness 
of applicants is carried out by 
competition «physical ability» in the 
three control test - run at 1000 m and 
100 m, the complex power exercises 
that allow us to estimate the overall 
endurance, speed and power ability 
of future law enforcement officers. 
According to the results it found 
that the level of physical fitness 
of students is at a low level, so 
the process of preparation of the 
future law enforcement needs to be 
corrected through the introduction 
of innovative approaches, methods 
and means of physical education.

Keywords: applicants, future 
law enforcement, entrance exams, 
physical fitness.



42

підготовленості абітурієнтів, які 
вступають до ВНЗ МВС Украї-
ни, як вихідного рівня, – з метою 
корекції навчальних програм та 
впровадження інноваційних під-
ходів у навчальний процес з фі-
зичного виховяння.

Робота виконується згідно 
Зведеного плану НДР у сфері фі-
зичної культури і спорту на 2011-
2015 рр. «Науково-теоретичні 
основи інноваційних технологій у 
фізичному вихованні різних груп 
населення», номер Державної ре-
єстрації 0111U001169.

Мета дослідження – здій-
снити аналіз і визначити рівень 
фізичної підготовленості абітурі-
єнтів, які вступають до силових 
структур МВС України.

Для досягнення поставленої 
мети були використані такі ме-
тоди дослідження: аналіз карт 
абітурієнтів з іспиту фізична під-
готовка та методи математичної 
статистики.

Результати дослідження 
та їх обговорення. Важливою 
складовою засвоєння професії 
співробітника правоохоронних 
органів є достатньо високий рі-
вень фізичної підготовленості, 
що, в свою чергу, дозволяє пере-
носити значні психологічні та 
емоційні навантаження, пов’язані 
зі специфікою служби в силових 
структурах МВС. Тому, відповід-
но правилам прийому у вищі на-
вчальні заклади МВС України, 
абітурієнти складають конкурс 
«Фізичні здібності», завдяки яко-
му здійснюється оцінка рівня фі-

зичної підготовленості майбутніх 
правоохоронців.  

Зазначаємо, що протягом 10 
років оцінка рівня фізичної під-
готовленості майбутніх право-
охоронців здійснюється за трьо-
ма контрольними тестами, які 
затверджені Міністерством вну-
трішніх справ України: біг на 
100 м та 1000 м, комплексно-си-
ловий тест (виконується 2 хв. – 
протягом першої хвилини вико-
нується піднімання та опускання 
тулубу з положення лежачи на 
спині руки за голову, протягом 
другої – згинання розгинання рук 
в упору лежачи). Відповідно до 
вимог вступних іспитів абітурієн-
ти виконують в перший день – біг 
на 100 м та комплексно-силовий 
тест, на другий день – 1000м.    

За результатами вступних іс-
питів абітурієнтів Дніпропетров-
ського державного університету 
внутрішніх справ України вста-
новлено, що рівень фізичної під-
готовленості достатньо низький. 
Середній бал за 200-бальною  
шкалою оцінювання у 2013 р. 
склав 149,46, а в 2014 р. – 147,20, 
у відповідності до 5 бальної  сис-
теми у 2013 р. склав 3,46 балів, а в 
2014 р. – 3,38 балів. Необхідно за-
значити, що рівень фізичної під-
готовленості за 200-бальною шка-
лою оцінювання є однорідним 
відповідно до коефіцієнту варіа-
ції, який склав 11,18% та 10,19% 
(відповідно до 2013 р. та 2014 р.). 
Однак за 5 бальною системою 
визначені середні розбіжності у 
показниках, оскільки коефіцієнт 

варіації у 2013 р. склав 17,63%, а 
у 2014 р. – 15,38% (табл. 1).

Аналіз результатів вступних 
іспитів з фізичної підготовле-
ності майбутніх правоохоронців 
на загальногруповому рівні за 
5 бальною шкалою оцінювання 
свідчить, що оцінку «відмінно» з 
505 абітурієнтів отримали лише 
18 (3,76%) абітурієнтів, «добре» – 
173 (34,26%) абітурієнтів, «задо-
вільно» – 313 (61,98%) абітурієн-
тів. Отримані дані засвідчили, що 
рівень фізичної підготовленості 
майбутніх правоохоронців є до-
статньо низьким (рис. 1). 

Детальний аналіз результатів 
вступного іспиту «Фізичні зді-
бності», відповідно до кожного 
контрольного тесту, дозволив ви-
значити, що середньостатистичні 
дані як у 2013 р. так і у 2014 р. 
з бігу на 1000 м та комплексно-
силової вправи знаходяться на 
низькому рівні, з бігу на 100 м – на 
середньому рівні, що відповідає 
оцінці «задовільно» та «добре» 
відповідно. Коефіцієнти варіа-
ції (від 2,98% до 5,36%) свідчать 
про однорідність результатів 
абітурієнтів при виконанні бігу 
на 100 м та 1000 м. Середні роз-
біжності спостерігаються у по-
казниках контрольно-силової 
вправи, оскільки коефіцієнт ва-
ріації склав більше 17 % (табл. 
2). Відсутність достовірних від-
мінностей у контрольних тестах 
за t-критерієм Стьюдента між 
абітурієнтами 2013 р. та 2014 р. 
свідчить про однаковий їх рівень 
фізичної підготовленості на по-
чатку навчання у ВНЗ МВС Укра-
їни.

Рівень швидкісних здібностей 
абітурієнтів 2013 р. та 2014 р. до-
статньо невисокий, оскільки на 
«відмінно» виконали тест 50 та 
77 абітурієнтів, на «добре» – 63 та 
114 абітурієнтів, на «задовільно» 
– 98 та 105 абітурієнтів (відповід-
но). Таким чином, встановлено, 
що менше 50% абітурієнтів вико-
нали тест «біг на 100 м» на «за-
довільну» оцінку. У відсотковому 
відношенні результати представ-

Таблиця 1
Рівень фізичної підготовленості абітурієнтів 2013 р. та 2014 р. 

за 200 школою оцінювання та 5 бальною системою 

Оцінки за 
бальними 
шкалами

Статистичні показники 
2013р. (n=211) 2014р.(n=294)

X

σ V (%)

X

σ V (%)
Загальна 

кількість за 200 149,46 ±16,71 11,18 147,20 ±15,00 10,19

Загальна 
кількість за 5 3,46 ±0,61 17,63 3,38 ±0,52 15,38
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лені на рис. 2. 
Аналіз результатів комплек-

сно-силового тесту свідчить про 
недостатній рівень розвитку 
м’язів черевного пресу та верх-
нього плечового поясу. Абітурієн-
ти 2013 р. на «відмінно» виконали  
34 особи, що складає 15,86%, на 
«добре» – 79 осіб – 37,34%, а на 
«задовільно» – 99 осіб – 46,80%. 
Нижчі результати показали абіту-
рієнти 2014 р.: на «відмінно» ви-
конали 4 особи, що склало 8,13%, 
на «добре» – 111 осіб – 37,76%, на 
«задовільно» – 158 осіб – 54,11% 
(рис. 3). 

Найбільш вагомим контроль-
ним тестом для оцінки фізичної 
підготовленості майбутніх право-
охоронців є біг на 1000 м, який 
дозволяє оцінити рівень витри-

валості. Результати дослідження 
встановили, що абітурієнти 2013 
р. подолали 1000 м в середньо-
му за 3,36 хв., а у 2014р. – за 3,37 
хв., що відповідає задовільній 
оцінці. Більш детальний аналіз 
дозволив встановити, що у 2013 
р. лише 3 (1,42%) абітурієнта ви-
конали норматив – на «відмінно», 
53 (25,12%)  абітурієнта – на «до-
бре», а 156 (73,46%) абітурієн-
тів – на «задовільно». Необхідно 
зазначити, що абітурієнти 2014 
р. показали результати нижчі: на 
«відмінно» виконали 3 (1,02%) 
абітурієнта, на «добре» – 46 
(15,65%) абітурієнтів, на «задо-
вільно» – 244 (83,33%) абітурієн-
та  (рис. 4).

Таким чином, можна відзна-
чити, що з кожним роком рівень 

фізичної підготовленість абітурі-
єнтів знижується. Це можна по-
яснити, насамперед,  недостатнім 
рівнем підготовки в період навчан-
ня в загальноосвітніх школах. 

Висновки. В результаті прове-
деного дослідження встановлено, 
що рівень фізичної підготовленос-
ті абітурієнтів ВНЗ МВС України 
здійснюється за конкурсним іспи-
том «Фізичні здібності»,  до якого 
входить три контрольних тести 
– комплексно-силова вправа, біг 
на 100 м та 1000 м. Відповідно до 
результатів даного іспиту, встанов-
лено, що фізична підготовленість 
абітурієнтів знаходиться на «за-
довільному» рівні. Але, необхідно 
зазначити, що  абітурієнти 2013 р. 
та 2014 р. показали у комплексно-
силовому тесті та бігу на 1000 м 
достатньо низький рівень розви-
тку силових здібностей та загаль-
ної витривалості.    

Таким чином, на підставі 
отриманих результатів, необхід-
но здійснити корекцію програми 
фізичної підготовки трьохтижне-
вого спеціального курсу, а в по-
дальшому – і навчальних програм 
з фізичного виховання, з метою 
вдосконалення загальної фізичної 
та спеціальної підготовки май-
бутніх правоохоронців за раху-
нок упровадження інноваційних 
підходів в навчальний процес з 
фізичного виховання  ВНЗ МВС 
України.

Рис. 1. Результати  рівня фізичної підготовленості, відповідно 
до вступних іспитів 2013р. - 2014р., на 
загальногруповому рівні (%; n=505)

Таблиця 2
Рівень фізичної підготовленості за контрольними тестами абітурієнтів, які 

вступили до силових структур МВС України 2013р. та 2014р.

Контрольні тести 
Статистичні показники

2013 р. (n = 211) 2014 р.(n = 294)

X

σ V (%) R

X

σ V (%) R
Біг 100 м, с 13,45 ±0,53 3,94 3,3 13,40 ±0,44 3,36 2,0
t, p 0,07;    >0,05
Комплексно-силова вправа 2 хв., кіл-ть разів 72,05 ±12,87 17,86 66,0 68,94 ±12,14 17,55 62,0
t, р 0,18;     >0,05
Біг 1000 м, хв. 3,36 ±0,18 5,36 0,5 3,37 ±0,10 2,98 0,4
t, p 0,05;      >0,05
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Рис. 2. Рівень швидкісних якостей абітурієнтів (%)

Рис. 3. Рівень силових якостей абітурієнтів (%)

Рис. 4. Рівень витривалості абітурієнтів (%)
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