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Професійно-прикладна фізична підготовка 
студентів факультету “Правознавство” 

 
Стаття присвячена деяким аспектам організації та проведення професійно-прикладної фізичної підго-

товки студентів факультету „Правознавство” з урахуванням особливостей педагогічного процесу у гумані-
тарному закладі освіти.  

 
This article is devoted to aspects of organization and professional physical training of law department students 

taking into consideration the pedagogical process features in humanitarian educational institution. 

Розвиток юридичної освіти – одна з необхід-
них умов побудови демократичного суспільства 
в нашій країні. Спеціальність “Правознавство” –  
порівняно молодий напрямок у системі гумані-
тарних вузів України. Її необхідність продикто-
вана часом і обумовлена розвитком міжнарод-
них відносин, що вимагають підготовки високо-
кваліфікованих фахівців у всіх галузях права. 
Широке співробітництво між державами, участь 
нашої країни в міжнародних організаціях і прое-
ктах, розкриття кримінальних, економічних зло-
чинів, боротьба з тероризмом сьогодні вимага-
ють від правознавця досконалих знань законів, 
норм права й особливостей національних тради-
цій. Від того, наскільки професійний він у своїх 
знаннях, багато в чому залежить авторитет на-
шої держави. У цьому зв’язку поняття “якість 
фахівця” набуває особливого статусу і диктує 
нові підвищені вимоги до рівня професійної під-
готовки юриста. Цілеспрямованість і ефектив-
ність її визначається не тільки знаннями загаль-
них гуманітарних, правових, соціально-
економічних дисциплін, але і психофізичною 
готовністю майбутнього фахівця до трудової 
діяльності.  

Професійно-прикладна фізична підготовка 
(ППФП) як складова частина процесу фізичного 
виховання входить у цикл необхідних дисцип-
лін, вивчення яких гарантує якісну підготовку 
майбутнього фахівця. Її зміст залежить від спе-
цифіки обраної професії і від тих вимог, які ста-

вляться до рівня розвитку психофізичних якос-
тей, професійно-прикладних знань, рухових 
умінь і навичок. 

Проблема професійно-прикладної фізичної 
підготовки перебуває в центрі уваги вітчизняних 
і зарубіжних дослідників. Пошук шляхів підви-
щення ефективності формування психофізичних 
здібностей є пріоритетним напрямком фізичного 
виховання. Така увага обумовлена тим, що 
ППФП є однією з форм підготовки студентів до 
майбутньої трудової діяльності. Вивченню ціле-
спрямованого впливу фізичних вправ, приклад-
них видів спорту, їх елементів на формування 
професійних якостей і властивостей особистості 
присвячені роботи В.І. Ільїніча  [18], В.А. Вол-
кова [3], Н.В. Решетникова, Ю.А. Кислицина 
[15], В.М. Видріна, Б.К. Зикова, А.В. Лотоненка 
[19]. Основи спеціальної фізичної підготовки з 
урахуванням специфіки майбутньої професійної 
діяльності закладені в навчальних посібниках 
М.Я. Віленського, Р.С. Сафіна [2], М.І. Ануфріє-
ва, С.Є. Бутова, О.Ф. Гіда, С.М. Решко [11]. Ва-
гому практичну цінність мають наукові дослі-
дження Л.К. Кожевникової [6], О.А. Зарічансь-
кого [4]. Цікаві думки, на наш погляд, щодо по-
кращення ефективності спеціальної підготовки 
викладені у статті О.І. Подлесного [14]. Відзна-
чаючи значний інтерес науковців і практиків до 
ППФП, разом з тим приходиться констатувати, 
що це напрямок в системі фізичного виховання 
вимагає подальшого розвитку та вдосконалення. 
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Уважно вивчивши програми фізичної підго-
товки, ми дійшли  висновку, що сьогодні профе-
сійна підготовка майбутніх правників зорієнто-
вана, головним чином, на оволодіння певною 
сумою теоретичних знань, загальних практич-
них умінь і навичок, на забезпечення необхідно-
го стану здоров’я. Значно менше уваги приділя-
ється цілеспрямованому формуванню у студен-
тів-правників спеціальних психофізичних якос-
тей. У зв’язку з цим існує необхідність розроби-
ти для цієї категорії студентства нову модель 
дисципліни „Фізичне виховання”, яка б врахову-
вала специфіку професії та особливості організа-
ції педагогічного процесу в гуманітарному за-
кладі освіти. Мова йде про конкретність профе-
сійно-прикладної підготовки в змісті сьогодніш-
ньої програми фізичного виховання. 

Мета статті – дослідити питання ППФП сту-
дентів факультету „Правознавство”, зробити 
спробу визначити її форму, зміст та знайти раці-
ональні методи її організації. 

Професія правника відноситься до категорії 
особливих. Її важливість обумовлена соціаль-
ною функцією, яка полягає в захисті прав і сво-
бод людини, а також законних інтересів держа-
ви. Особливість правничої професії полягає в 
специфіці її об’єкта. Предметом його діяльності 
є не матеріальні речі, а безпосередня робота з 
людьми і категоріями закону. Його трудова дія-
льність відбувається в умовах тривалого емоцій-
ного напруження та ускладнена виникненням 
проблемних ситуацій, вирішення яких вимага-
ють граничної або близької до неї мобілізації 
психологічних та фізичних ресурсів організму. 
У зв’язку з цим – і тими високими вимогами, що 
пред’явлені до рівня фізичної, емоційної, мора-
льно-вольової підготовленості, а також до особ-
ливостей нейродинаміки і, насамперед,  до сили 
нервової системи. Особливе значення в цій про-
фесії мають такі якості, як витримка, врівнова-
женість, зібраність, спокій, наполегливість, то-
лерантність, мужність, сміливість і рішучість, 
рівність у динаміці почуттів, справедливість, 
принциповість та ін. З цими завданнями якнай-
краще може справитися ППФП в якості військо-
вої направленості. 

Практика та наукові дослідження [17; 21] 
переконують, що формування професійних яко-
стей співробітників МВС найбільш ефективно 
забезпечується у тих видах навчання і вихован-
ня, які найбільшою мірою наближені до склад-
них ситуацій у їх майбутній професійній діяль-
ності. Серед засобів, які доступні для викорис-
тання з цією метою, особлива роль належить 
бойовій підготовці. Її ефективність залежить від 
чіткості визначення змісту, форм і методів орга-
нізації цього процесу. 

Дослідження з питань спеціальної підготовки 
показали, що в навчальних закладах системи 

МВС і МО питанням особистої професійної без-
пеки (С.Х. Яворський [22], Ю. Кузнєцов [7]), 
психологічної підготовки  (Н.Н. Силкін [16]), 
формування морально-бойових якостей (Л.С. 
Узун [17]) приділяється велике значення. Підго-
товка до рукопашного бою є обов’язковою для 
всього офіцерського і сержантського складу. 
Різні види єдиноборств традиційно використову-
ються в педагогічній практиці як спосіб форму-
вання прикладних навичок самооборони на тлі 
екстремальних психофізичних навантажень 
(А.Н. Медведєв [8], В.Ю. Мікрюков [10], А.А. 
Харлампієв [20]). Наукова робота Фігури О.В. 
[21] доводить, що регулярні заняття ситуаційни-
ми видами спорту формують у курсантів не тіль-
ки бойові навички й уміння, але і виховують у 
них ще й загальнолюдські цінності, морально-
вольові якості і властивості особистості. 

На жаль, подібна практика в студентів спеці-
альності “Правознавство” у гуманітарних закла-
дах освіти практично відсутня. Ті ж нечисленні 
університети, які все-таки готують майбутніх 
юристів до професійних дій в екстремальних 
ситуаціях, –  скоріше виключення, ніж закономі-
рність.  

Вивчений теоретичний матеріал та власний 
практичний досвід дозволяють зробити висно-
вок, що організація та проведення ППФП в гу-
манітарному ВНЗ можливі за умови позитивно-
го вирішення наступних задач: 

1. Перегляд змісту програми фізичного ви-
ховання з урахуванням специфіки майбутньої 
професії [14]. 

2. Розробка критеріїв оцінки психофізично-
го стану студентів, системи тестування і самоко-
нтролю [14]. 

3. Розробка з метою забезпечення кафедр 
фізичного виховання спеціальною науково-
методичною літературою.  

4. Підготовка і залучення професійних кад-
рів. 

5. Створення у вузах на базі кафедр ФВС 
факультативних секцій прикладних видів спорту. 

6. Оснащення наявної спортивної бази необ-
хідним інвентарем. 

Важливою умовою успішного рішення пер-
ших трьох задач може стати вивчення і застосу-
вання позитивного досвіду, накопиченого в си-
лових відомствах України і зарубіжжя. Це зна-
чить, що розробляти програму дисципліни 
“Фізична культура” доцільно було б з урахуван-
ням пропозицій профілюючих кафедр навчаль-
них закладів МВС, МО, у тісному взаємозв’язку 
з фахівцями центрів бойової підготовки УВС 
України, використовуючи вже існуючі програми 
і методичні посібники (Г.О. Заярін [5], А.В. Бу-
данов [1], А.Н. Медведєв [8], В.Ю. Мікрюков 
[10], В.Н. Панченко, Г.В. Терентьєв, О.В. Малих 
[12; 13], методичні рекомендації УВС [9] та ін.). 
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Їхні практичні поради допомогли б скласти оп-
тимальну педагогічно і науково обґрунтовану 
методику проведення занять, її обсяги і трива-
лість, систему тестування, критерії оцінки, нор-
мативні показники, віддаючи при цьому перева-
гу прискореній системі подачі матеріалу, яка 
форсує тривалі методики загальнофізичної, пси-
хологічної і спортивно-прикладної підготовки. 

Як уже згадувалося вище, специфіка ППФП 
юриста полягає в її військово-прикладній спря-
мованості. У зв’язку з цим реорганізована про-
грама фізичного виховання цілком обґрунтовано 
впишеться в структурну схему, яка складається з 
двох самостійних, але взаємозалежних розділів: 
загальної фізичної (ЗФП) і військово-прикладної 
підготовки (ВПП). 

Вирішуючи конкретні задачі, які стоять пе-
ред ППФП, треба враховувати, що загальна фі-
зична підготовка є основою для подальшого 
активного формування морально-вольових якос-
тей, спеціальних прикладних фізичних навичок 
[8, с. 388-389]. Вибір засобів ЗФП повинен міс-
тити в собі комплекс вправ, спрямованих на роз-
виток і удосконалювання загальної витривалос-
ті, силових параметрів усіх груп м’язів, гнучкос-
ті, швидкості і спритності. Особливу увагу на 
уроках фізичного виховання варто приділити 
спеціальним вправам, що поліпшують вестибу-
лярну стійкість (гімнастичні й акробатичні впра-
ви). Як показує досвід Московського юридично-
го інституту МВС РФ, розвиток вестибулярної 
стійкості в подальшому позитивно впливає на 
результати вогневої підготовки [8, с. 401-402]. 

Для правознавців бойова підготовка займає 
особливе місце в системі фізичного виховання. 
В її задачі входить формування у студентів мо-
рально-вольових, соціальних властивостей осо-
бистості, озброєння їх життєво важливими прак-
тичними навичками самооборони, знаннями 
психології і тактики самозахисту. Вивчення 
практичного матеріалу [8; 10; 11; 12; 16] допо-
могло нам визначити структуру ВПП, що пови-
нна містити в собі: 

• Психологічну підготовку 
• Тактичну підготовку 
• Вогневу підготовку 
• Рукопашний бій 
• Оздоровчі методи: масаж і діагностику 
Приступаючи до вивчення цих підрозділів, 

принципово важливо, щоб студенти юридичних 
спеціальностей уже володіли арсеналом академі-
чних знань в галузі фізичної культури, медици-
ни, психологічних, гуманітарних, правових, со-
ціально-економічних дисциплін і в достатньому 
ступені були підготовлені до їх практичного 
застосування [2, с. 5]. У цьому контексті значне 
місце повинен займати міжпредметний зв’язок 
психолого-педагогічних дисциплін для надання 
студентам необхідного обсягу знань. 

Підготовка кадрового складу – мабуть, най-
більш проблемне питання. Відсутність кваліфі-
кованих фахівців не повинна стати перешкодою 
на шляху організації і проведення курсу самооб-
орони. Цю проблему, на нашу думку, можна 
вирішити, розбивши її на три етапи: 

І етап має за мету включити до складу ка-
федр ФВС інструктора рукопашного бою чи 
інструктора одного з видів єдиноборств. 

ІІ етап полягає в проходженні викладачем-
тренером стажування у відповідних спеціальних 
центрах. 

ІІІ етап має за мету подальшу самоосвіту 
інструктора. Під цим мається на увазі самостій-
не вивчення їм сучасних прогресивних розробок 
як вітчизняних, так і закордонних спецпідрозді-
лів з метою подальшого використання їх у педа-
гогічній практиці. 

Методично вірним продовженням основного 
курсу самооборони стане організація у вузах 
секційних занять з прикладних видів спорту. На 
них студенти зможуть постійно підвищувати 
рівень загальної фізичної підготовки, домагати-
ся досконалості володіння прийомами рукопаш-
ного бою, виховувати в собі морально-вольові 
якості. 

Якісне проведення занять стане можливим за 
умови додаткового оснащення спортзалів необ-
хідним інвентарем. Придбання спортивних зна-
рядь і предметів спорядження може бути профі-
нансовано в установленому порядку за рахунок 
коштів, виділених на фізичне виховання та фіз-
культурно-оздоровчу роботу. 

Певний досвід організації і проведення за-
нять з самооборони накопичений в МДГУ ім. 
Петра Могили, де створено відповідні умови для 
проведення практичних занять рукопашним 
боєм. Щороку близько 120 студентів мають мо-
жливість формувати у себе практичні навички 
самооборони та вивчати правила поведінки в 
проблемних ситуаціях. Крім того, введення вій-
ськової підготовки дозволило активізувати про-
цес фізичного виховання, сприяло поліпшенню 
загального фізичного та емоційного стану здо-
ров’я майбутніх правників. 

Таким чином, підводячи підсумки, можна 
зробити висновок, що ППФП студентів факуль-
тету “Правознавство” має бути військової напра-
вленості. Вивчення спеціальної, наукової, педа-
гогічної літератури наштовхнуло нас на думку, 
що військова підготовка є засобом виховного 
впливу, який являє собою комплекс вправ, по-
в’язаних з формуванням прикладних навиків 
самооборони, світогляду, моральних основ осо-
бистості, вольової саморегуляції, її активного 
самовдосконалення, що значною мірою збігаєть-
ся з тими завданнями, які стоять перед профе-
сійною освітою. Разом з тим проведене дослі-
дження дозволило нам звернути увагу на недолі-
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ки системи фізичного виховання, обгрунтувати 
важливість ВПП для правників, окреслити коло 
проблем та намітити шляхи їх успішного вирі-
шення. Ми вважаємо, що питання спеціальної 

фізичної підготовки у вузах потребують подаль-
шого розвитку та вдосконалення не тільки для 
студентів вищеозначеної спеціальності, але й 
для представників інших професій. 
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