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РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ПЕРЕВІРКИ  
ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-

ПРАВООХОРОНЦІВ ДО ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ

Службово-оперативна (бойова) діяльність представників інституцій сектору безпеки й оборони України із право-
охоронними функціями може відбуватися в екстремальних умовах, які передбачають застосування заходів фізичного 
впливу (сили), спецзасобів, табельної вогнепальної зброї, спеціальної техніки тощо, що потребує від правоохоронців 
різних категорій відповідної професійної (службової, індивідуальної) підготовленості. Виконання завдань за призна-
ченням у зазначених вище умовах вимагає високого рівня тактичної, спеціальної та спеціальної фізичної підготовле-
ності правоохоронців різних категорій та вікових груп, зокрема майбутніх офіцерів, який досягається засобами так-
тико-спеціальної, вогневої, фізичної та спеціальної фізичної підготовки і є актуальним напрямом наукової розвідки.

Головною метою роботи є розроблення та апробація педагогічних умов формування готовності майбутніх офіце-
рів-правоохоронців до виконання завдань за призначенням в системі тактико-спеціальної підготовки із використанням 
технічних засобів навчання, а також засобів фізичної та спеціальної фізичної підготовки.

Упродовж першого етапу емпіричного дослідження проведено аналіз науково-методичної та спеціальної літерату-
ри, у яких розкриваються основні напрями вирішення окресленої проблематики. У динаміці другого етапу дослідження 
нами обґрунтовано доцільність та необхідність впровадження у систему тактико-спеціальної підготовки курсан-
тів Харківського національного університету внутрішніх справ (ХНУВС) педагогічних умов формування їх готовності 
до виконання завдань за призначенням із акцентованим використанням технічних засобів, а також засобів фізичної 
та спеціальної фізичної підготовки.

З метою практичної перевірки ефективності розроблених нами педагогічних умов організовано педагогічний експе-
римент, у якому взяли участь курсанти ХНУВС (n=84 особи). Досліджуваних курсантів було розподілено на контроль-
ну групу (Кг, n=42 особи), та експериментальну групу (Ег, n=42 особи). Під час педагогічного експерименту курсанти 
Кг в системі тактико-спеціальної підготовки використовували чинну нормативно-правову базу, а також методичні 
рекомендації (комплекс навчально-методичного забезпечення) з організації практичних занять із тактико-спеціальної 
підготовки. Курсанти Ег додатково використовували розроблені нами педагогічні умови, які передбачали акцентоване 
використання засобів фізичної та спеціальної фізичної підготовки, а також сучасного наукового інструментарію.

Порівнюючи показники до та після використання розроблених нами педагогічних умов, встановлено, що резуль-
тати, отримані наприкінці педагогічного експерименту у досліджуваних групах, суттєво підвищилися у порівнянні  
із вихідними даними, і ці відмінності в основному достовірні (Ег, P≤0,05).

Ключові слова: засоби, компетентності, курсанти, моделювання, педагогічні умови, спеціальна фізична підготов-
ка, структура заняття, тактико-спеціальна підготовка, технічні засоби, фізична підготовка.

Основними завданнями модернізації інституцій сектору безпеки і оборони України із правоохоронними 
функціями до світових стандартів є створення умов для всебічного розвитку конкурентоспроможного, 
компетентного правоохоронця, здатного до професійного самовдосконалення упродовж тривалої служби. 
Компетентність випускників закладів вищої освіти, які готують кадри для правоохоронної системи (Наці-
ональної поліції України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби, Служби безпеки 
України тощо), є індикатором його готовності до професійної діяльності та активної ролі у повсякденній 
діяльності свого структурного підрозділу відповідної інституції сектору безпеки й оборони України (СБОУ).

Нині компетентнісний підхід є одним із пріоритетних напрямів удосконалення системи вищої освіти май-
бутніх офіцерів-правоохоронців в Україні, який забезпечує реалізацію концепції їх навчання та виховання 
і передбачає підготовку висококомпетентних фахівців, які вільно володіють професією та орієнтуються 
в суміжних галузях діяльності, готових до постійного кар’єрного (професійного) росту, самопожертви, соці-
альної та професійної мобільності.

Варто зауважити, що виконання завдань за призначенням представниками інституцій СБОУ із право-
охоронними функціями може відбуватися в екстремальних умовах, які передбачають застосування заходів 
фізичного впливу (сили), спецзасобів, табельної вогнепальної зброї, спеціальної техніки тощо, що потребує 
від правоохоронців різних категорій відповідної професійної (службової, індивідуальної) підготовленості.

Виконання завдань за призначенням у зазначених вище умовах вимагає високого рівня тактичної, спе-
ціальної та спеціальної фізичної підготовленості правоохоронців різних категорій та вікових груп, зокрема 
майбутніх офіцерів, який досягається засобами тактико-спеціальної, вогневої, фізичної та спеціальної 
фізичної підготовки (іншими засобами професійної підготовки) і є актуальним напрямом наукової розвідки. 
Використання сучасних та ефективних педагогічних технологій, методик, педагогічних умов у системі про-
фесійної освіти майбутніх офіцерів-правоохоронців забезпечує формування у них професійних компетент-
ностей і є важливим практичним завданням.

Дослідження виконано відповідно до планів науково-дослідних робіт кафедри тактичної та спеціаль-
ної фізичної підготовки факультету № 2 Харківського Національного університету внутрішніх справ  
(2020–2021 рр.).
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Аналіз науково-методичної та спеціальної літератури у вибраному напрямі дослідження дав змогу визна-
чити низку науковців: Г. Кудрявцеву [1], В. Шемчука [2], О. Хацаюка О. Єлісєєву, В. Жукова, В. Клименка, 
Ю. Бережного [3] та інших учених і практиків, які у своїх працях розкрили актуальні питання формування 
готовності майбутніх офіцерів інституцій СБОУ до виконання завдань за призначенням в системі їх про-
фесійної освіти.

Цікавими за своїм змістом та теоретико-методологічним підходом є праці учених: О. Капінуса [4], 
О. Старчука [5], С. Забродського, О. Хацаюка, О. Нестерова, С. Власка, О. Большакова [6] й інших фахівців, 
які у своїх наукових працях висвітлили актуальні питання розвитку й удосконалення фізичної, спеціальної 
фізичної та тактичної підготовленості майбутніх офіцерів інституцій СБОУ в системі їх багаторічної під-
готовки.

Заслуговують уваги також наукові праці учених: М. Саморока, В. Халепа, Н. Височіної, О. Хацаюка, 
Р. Іванішина [7], С. Марченкова [8], М. Коса [9] та інших учених і практиків, які у своїх наукових дослі-
дженнях розкрили актуальні питання розроблення прикладних педагогічних моделей, методик, відповідних 
педагогічних умов формування готовності майбутніх офіцерів інституцій СБОУ до виконання завдань за 
призначенням у системі їхньої професійної освіти.

Відповідно до результатів аналізу науково-методичної та спеціальної літератури встановлено, що питан-
ням розроблення та апробації педагогічних умов формування готовності майбутніх офіцерів-правоохоронців 
до виконання завдань за призначенням у системі тактико-спеціальної підготовки із використанням засобів 
фізичної та спеціальної фізичної підготовки (технічних засобів навчання) присвячено недостатню кількість 
наукових праць, що потребує подальших наукових розвідок та підкреслює актуальність і практичний склад-
ник обраного напряму дослідження.

Метою статті є розроблення та апробація педагогічних умов формування готовності майбутніх офіцерів-
правоохоронців до виконання завдань за призначенням у системі тактико-спеціальної підготовки із викорис-
танням технічних засобів навчання, а також засобів фізичної та спеціальної фізичної підготовки.

Під час дослідно-експериментальної роботи нами планувалося вирішити такі завдання:
провести аналіз науково-методичної та спеціальної літератури, Інтернет-джерел у напрямі формування 

готовності майбутніх офіцерів СБОУ до виконання завдань за призначенням в системі їх професійної освіти;
здійснити аналіз спеціальної науково-методичної літератури у напрямі розвитку та удосконалення фізич-

ної, спеціальної фізичної та тактичної підготовленості майбутніх офіцерів інституцій СБОУ в системі їх 
багаторічної підготовки (професійної освіти);

провести моніторинг Інтернет-джерел (аналіз науково-методичної літератури) у напрямі розроблення 
педагогічних моделей, методик, педагогічних умов формування готовності (професійних компетентностей) 
майбутніх офіцерів інституцій СБОУ до виконання завдань за призначенням в системі їх професійної освіти;

розробити та апробувати педагогічні умови формування готовності майбутніх офіцерів-правоохоронців 
(на прикладі курсантів Харківського національного університету внутрішніх справ) до виконання завдань 
за призначенням в системі тактико-спеціальної підготовки із використанням технічних засобів навчання, 
а також засобів фізичної та спеціальної фізичної підготовки.

Під час дослідження були використані такі методи: абстрагування, аналіз і синтез, індукція і дедукція, 
інструментальні методи, моделювання, математично-статистичні (кореляційного аналізу, факторного ана-
лізу, шкалювання), досвід бойових дій тощо.

Емпіричне дослідження організовано у три етапи (січень 2020 – травень 2021 р.р.). Упродовж першого 
етапу дослідження (січень – березень 2020 р.) створено науково-дослідну групу (НДГ) та проведено аналіз 
науково-методичної та спеціальної літератури (Інтернет-ресурсів), у яких розкриваються основні напрями 
вирішення окресленої проблематики. Крім цього, нами визначено мету та основні завдання дослідження.

Упродовж другого етапу дослідження (квітень – серпень 2020 р.), відповідно до результатів, отриманих 
під час першого етапу дослідження, встановлено, що формування готовності майбутніх офіцерів Національ-
ної поліції України (надалі НПУ) в системі професійної освіти до: виконання практичних дій в екстремаль-
них умовах та під час проведення поліцейських операцій; забезпечення публічного порядку на основі вимог 
законів України (інших нормативно-правових документів), які регламентують діяльність поліції; застосу-
вання засобів спеціальної техніки; вивчення тактичних прийомів та правових підстав застосування спеці-
альної техніки тощо – забезпечує навчальна дисципліна “Тактико-спеціальна підготовка” [10].

Враховуючи завдання та програмні компетентності, які формуються під час вивчення навчальної дисци-
пліни “Тактико-спеціальна підготовка” [10 с. 4–7], встановлено, що інтегральним показником готовності до 
виконання завдань за призначенням є фізична та спеціальна фізична підготовленість поліцейських, у тому 
числі й майбутніх офіцерів.

Багаторічний досвід забезпечення правоохоронної діяльності, сучасні наукові дані впевнено свідчать про 
те, що у структурі бойової готовності поліцейських різних категорій та вікових груп разом з іншими чин-
никами особливу роль відіграють показники фізичного розвитку правоохоронців, тому модернізація робо-
чої програми навчальної дисципліни “Тактико-спеціальна підготовка”, зокрема її педагогічних умов, нині 
є актуальним напрямом дослідження.



111

Випуск 81’2021                                                                       Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи

Надалі у динаміці другого етапу дослідження нами обґрунтовано доцільність та необхідність упрова-
дження у систему тактико-спеціальної підготовки курсантів Харківського національного університету вну-
трішніх справ (ХНУВС) педагогічних умов формування їх готовності до виконання завдань за призначен-
ням із акцентованим використанням технічних засобів, а також засобів фізичної та спеціальної фізичної 
підготовки (див. табл. 1).

Основними засобами фізичної підготовки (спеціальної фізичної підготовки) нами вибрані комплекси 
фізичних вправ, які забезпечують підготовку організму курсантів до виконання рухових завдань (відпра-
цювання навчальних питань основної частини) під час практичних занять із тактико-спеціальної підго-
товки. Варто зауважити, що засобами спеціальної фізичної підготовки нами вибрані окремі елементи тех-
ніки застосування заходів фізичного впливу, спеціальні бігові вправи та вправи на смузі перешкод тощо. 
Важливим інструментальним засобом є використання під час практичних занять із тактико-спеціальної 
підготовки відеокомп’ютерної системи експрес-аналізу біомеханічних рухів Katsumoto [13 с. 36–42]. Крім 
цього, під час практичних занять із тактико-спеціальної підготовки використовувався адаптований для 
потреб службової підготовки поліцейських методичний підхід для оцінки відеоматеріалу, який використо-
вується під час підготовки одноборців [14]. Вибір зазначених вище функціональних та технічних засобів 
навчання зумовлений необхідністю ефективного формування професійних компетентностей у майбутніх 
офіцерів НПУ, які необхідні для виконання ними завдань за призначенням у різних умовах службово-опе-
ративної діяльності (СОД).

З метою практичної перевірки ефективності розроблених педагогічних умов (табл. 1) проведено 
педагогічний експеримент (третій етап дослідження, вересень 2020 – травень 2021 рр.), у якому взяли 
участь курсанти ХНУВС (n=84 особи). Досліджуваних курсантів було розподілено на контрольну групу  
(Кг, n=42 особи), та експериментальну групу (Ег, n=42 особи).

Таблиця 1
Педагогічні умови формування готовності курсантів ХНУВС до виконання завдань  

за призначенням у системі тактико-спеціальної підготовки із використанням технічних засобів, 
а також засобів фізичної та спеціальної фізичної підготовки

Внесені зміни у робочу програму навчальної дисципліни “Тактико-спеціальна підготовка” [10]

Теми Педагогічні умови
(номер та назва практичного заняття, оновлений зміст навчальних питань)

Тема 1.
Основи  
тактико-спеціальної 
підготовки

1.2. Тактика комунікації поліцейського.
Підготовча частина (вправи на увагу, загально-розвиваючі вправи в ходьбі, бізі, на місці, спеці-
альні вправи в парах, відпрацювання ударів руками та ногами).
Основна частина (3. Навчальне питання. Моделювання ситуативних завдань, які передбачають 
застосування заходів фізичного впливу сили, спецзасобів та табельної вогнепальної зброї; віде-
оаналіз технічних дій).
Заключна частина (розбір технічних дій із використанням відеоаналізу [14]).
1.3. Застосування поліцейських заходів примусу (спецзасобів).
Підготовча частина (вправи на увагу, загально-розвиваючі та спеціальні вправи в ходьбі, бізі, 
вправи в парах, додаткові вправи для м’язів верхнього плечового поясу).
Основна частина (3. Навчальне питання. Моделювання умов переслідування супротивника 
(злочинця): подолання елементів смуги перешкод, надягання кайданків; відеоаналіз із вико-
ристанням ВКС “Katsumoto” [13]; комплексне силове тренування з відпрацюванням техніки 
надягання кайданків в положенні стоячи).
Заключна частина (біомеханічний аналіз технічних дій [13], постановка завдань на самостійну 
роботу).
1.4. Тактика дій поліцейських при вибуху та його загрозі.
Підготовча частина (вправи на увагу, загально-розвиваючі та спеціальні вправи в ходьбі, бізі, на 
місці, відпрацювання ударів руками та ногами, розтягнення).
Основна частина (3. Навчальне питання. Моделювання умов прискореного пересування до 
місця події, моделювання умов переслідування ймовірного злочинця, відпрацювання техніки 
застосування заходів поліцейського примусу, відеоаналіз [14]).
Заключна частина (відеоаналіз технічних дій застосування заходів фізичного впливу [14]).
1.5. Порядок пересування та малі оперативні групи.
Підготовча частина (вправи на увагу, загально-розвиваючі вправи в ходьбі, спеціальні вправи 
в бізі, подолання окремих елементів смуги перешкод, вправи в парах).
Основна частина (3. Навчальне питання. Моделювання ситуацій групового виконання служ-
бово-оперативних завдань: подолання смуги перешкод у складі малих груп, переслідування 
групи злочинців, застосування заходів фізичного впливу, табельної вогнепальної зброї, відпра-
цювання техніки конвоювання. Відеоаналіз техніки застосування заходів фізичного впливу).
Заключна частина (відеоаналіз технічних дій застосування заходів фізичного впливу, подо-
лання смуги перешкод у складі малих груп [13; 14]).
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Тема 2.
Тактика дій поліцей-
ського на місцевості

2.1. Основи тактики патрулювання.
Підготовча частина (вправи на увагу, загально-розвиваючі вправи в ходьбі, бізі, на місці, трену-
вання ударів гумовим кийком).
Основна частина (4. Навчальне питання. Відпрацювання ситуативного завдання: пересліду-
вання підозрюваного, комунікаційні заходи, фізичний опір супротивником, застосування захо-
дів фізичного впливу (імітаційні дії застосування газового балончику “Терен 4”, електрошо-
керу), відеоаналіз).
Заключна частина (відеоаналіз технічних дій застосування заходів фізичного впливу, сили 
у змодельованих умовах [13, 14]).
2.2. Алгоритм дій поліцейського під час масових заходів і за особливих умов діяльності поліції.
Підготовча частина (вправи на увагу, загально-розвиваючі та спеціальні вправи в ходьбі, бізі, 
вправи в парах).
Основна частина (4. Навчальне питання. Моделювання ситуацій групового виконання служ-
бово-оперативних завдань: подолання смуги перешкод, переслідування підозрюваних, застосу-
вання заходів фізичного впливу, табельної вогнепальної зброї, відпрацювання техніки конвою-
вання. Відеоаналіз техніки застосування заходів фізичного впливу).
Заключна частина (відеоаналіз подолання смуги перешкод [14], біомеханічний аналіз [13] тех-
нічних дій застосування заходів фізичного впливу, постановка завдань на самостійну роботу).
2.3. Тактика зупинення транспортного засобу.
Підготовча частина (вправи на увагу, загально-розвиваючі вправи в ходьбі, бізі, вправи в парах, 
тренування ударів та комбінацій ударів та захоплень супротивника).
Основна частина (4. Навчальне питання. Тренування техніки вилучення правопорушника 
з транспортного засобу, відеоаналіз [14] техніки застосування заходів фізичного впливу, сили).
Заключна частина (відеоаналіз технічних дій [13, 14] застосування заходів фізичного впливу, 
сили у змодельованих умовах).
2.4. Евакуаційні заходи постраждалих.
Підготовча частина (вправи на увагу, загально-розвиваючі та спеціальні вправи в ходьбі, бізі, 
вправи в парах).
Основна частина (4. Навчальне питання. Тренування способів евакуації постраждалих у варі-
ативних умовах службово-оперативної діяльності, відеоаналіз [14], відпрацювання способів 
перенесення постраждалих, поранених).
Заключна частина (відеоаналіз [14] технічних складових способів транспортування (евакуації) 
постраждалих).
2.5. Підхід до будівлі та її зовнішній огляд.
Підготовча частина (вправи на увагу, загально-розвиваючі та спеціальні вправи в русі (ходьбі, 
бігу), акробатичні вправи, елементи самострахування, вправи в парах).
Основна частина (4. Навчальне питання. Розв’язання квестових, ситуативних завдань при під-
ході до будівлі та здійснення її зовнішнього огляду, відпрацювання заходів фізичного впливу під 
час затримання озброєних злочинців, відеоаналіз).
Заключна частина (відеоаналіз застосування заходів фізичного впливу [14]).

Тема 3.
Тактика дій поліцей-
ського у будівлі

3.1. Пересування у будівлі.
Підготовча частина (вправи на увагу, загально-розвиваючі та спеціальні вправи в русі (ходьбі, 
бізі), акробатичні вправи, елементи самострахування, вправи в парах).
Основна частина (4. Навчальне питання. Розв’язання квестових, ситуативних завдань під час 
пересуванні у будівлі, відпрацювання заходів фізичного впливу під час затримання озброєних 
злочинців, відеоаналіз [14], біомеханічний аналіз [13]).
Заключна частина (заминка, відеоаналіз [14] техніки пересування у будівлі, біомеханічний ана-
ліз техніки застосування заходів фізичного впливу в будівлі, корекція техніко-тактичний дій 
[13]).
3.2. Внутрішній огляд будівлі у пошукових заходах та у режимі “активного стрільця”.
Підготовча частина (вправи на увагу, загально-розвиваючі та спеціальні вправи в русі (ходьбі, 
бігу), акробатичні вправи, елементи самострахування, вправи в парах, тренування способів імі-
тації стрільби з різних положень).
Основна частина (4. Навчальне питання. Розв’язання квестових, ситуативних завдань під час 
пересування у будівлі із використанням табельної вогнепальної зброї (спецзасобів), відпрацю-
вання заходів фізичного впливу під час затримання озброєних злочинців, відеоаналіз [14], біо-
механічний аналіз [13]).
Заключна частина (відеоаналіз [14] техніки пересування у будівлі із використанням табельної 
вогнепальної зброї (спецзасобів), біомеханічний аналіз [13] техніки застосування заходів фізич-
ного впливу, сили в будівлі).

Примітка: засоби фізичної та спеціальної фізичної підготовки надано відповідно до чинної нормативно-правової бази 
[11; 12]

До початку педагогічного експерименту курсанти Кг та Ег в системі тактико-спеціальної підготовки за 
рівнем сформованості готовності (професійних компетентностей) до виконання завдань за призначенням 
у різних умовах СОД достовірно не відрізнялися (Р≥0,05).

Продовження таблиці 1
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Під час педагогічного експерименту майбутні офіцери Кг в системі тактико-спеціальної підготовки вико-
ристовували чинну нормативно-правову базу [10–12], а також методичні рекомендації (комплекс навчально-
методичного забезпечення) з організації практичних занять із тактико-спеціальної підготовки.

Курсанти Ег додатково використовували розроблені нами педагогічні умови (табл. 1), які передбачали 
акцентоване використання засобів фізичної та спеціальної фізичної підготовки, а також сучасного наукового 
інструментарію [13, 14]. Розроблені нами педагогічні умови використовувалися упродовж педагогічного 
експерименту під час практичних занять з тактико-спеціальної підготовки (факультативних занять).

Ефективність сформованості готовності (професійних компетентностей) досліджуваних курсантів Кг 
та Ег в системі тактико-спеціальної підготовки (освітньому процесі) до виконання завдань за призначенням 
у різних умовах службово-оперативної діяльності здійснювалося шляхом експертної оцінки за 4-х бальною 
шкалою оцінювання, де “5” – максимальний бал, а “2” – мінімальний (результати викладені на рис. 1; оці-
нювання здійснено відповідно до чинної нормативно-правової бази [10–13]).

Рис. 1. Результати експертного оцінювання рівня сформованості готовності досліджуваних курсантів Кг та Ег  
в системі тактико-спеціальної підготовки до виконання завдань за призначенням у різних умовах СОД

Порівнюючи показники до та після використання розроблених нами педагогічних умов (табл. 1), вста-
новлено, що результати, отримані наприкінці педагогічного експерименту, у досліджуваних групах суттєво 
підвищилися порівняно із вихідними даними, і ці відмінності в основному достовірні (Ег, P≤0,05).

Висновки. У результаті дослідно-аналітичної роботи членами науково-дослідної групи визначені ефек-
тивні засоби (технології) навчання, які сприяють удосконаленню навчальної дисципліни “Тактико-спеці-
альна підготовка” вибіркової компоненти освітньої програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
(053 Психологія, поліцейські).

Враховуючи результати аналізу науково-методичної та спеціальної літератури (Інтернет-джерел), нами 
розроблені та апробовані педагогічні умови формування готовності майбутніх офіцерів-правоохоронців до 
виконання завдань за призначенням в системі тактико-спеціальної підготовки із використанням технічних 
засобів навчання, а також засобів фізичної та спеціальної фізичної підготовки.

Включення у зміст підготовчої частини практичного заняття з тактико-спеціальної підготовки (факуль-
тативних занять) засобів фізичної підготовки дало змогу збільшити ефективність та якість відпрацювання 
навчальних питань майбутніми офіцерами (досліджуваними Ег) в основній частині практичного заняття.

Впровадження засобів спеціальної фізичної підготовки (сучасного наукового інструментарію) в основну 
частину практичних занять з тактико-спеціальної підготовки забезпечило більш стійке та технічно вірне 
і збалансоване формування необхідних прикладних рухових навичок у майбутніх офіцерів (досліджуваних 
Ег), які забезпечили формування у них професійних компетентностей необхідних для виконання завдань  
за призначенням у різних умовах службово-оперативної діяльності.

Результати дослідження впроваджені у систему тактико-спеціальної підготовки майбутніх офіцерів-пра-
воохоронців (курсантів ХНУВС). Перспективи подальших досліджень у вибраному напрямі дослідження 
передбачають розроблення педагогічних умов формування готовності майбутніх офіцерів-правоохоронців 
до дій в умовах хімічної, біологічної, радіаційної та ядерної небезпеки.
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Kovalov I. M., Malakhov Ye. V., Korniienko O. D., Bereziak K. M., Pohrebniak D. V. The results of experimental 
testing of Pedagogical conditions for the formation of the readiness of future law enforcement officers to perform the 
professional tasks by appointment

Service-operational (combat) activity of representatives of institutions of the Security and Defense Sector of Ukraine with 
law enforcement functions can take place in extreme conditions, involving the use of Martial Arts (Forces), special means, 
firearms, special equipment, etc., which requires law enforcement officers of different categories of appropriate professional 
(official, individual) training. Performing assigned tasks in the above conditions requires a high level of Tactical, Special 
and Special Physical training of law enforcement officers of different categories and age groups, including future officers, which 
is achieved by Tactical-Special, shooting training, Physical and Special Physical training and is an important area of Scientific 
Intelligence.

The Main Purpose of the work is to develop and test the Pedagogical conditions for the formation of readiness of future law 
enforcement officers to perform assigned tasks in the System of Tactical Special Training using Technical means of training, as 
well as means of Physical and Special physical training.

During the first stage of the empirical study, an analysis of scientific and methodological and special literature was con-
ducted, which reveals the main directions of solving the outlined problems. In the dynamics of the second stage of the study, 
we substantiated the feasibility and necessity of introducing into the System of Tactical Special training of cadets of Kharkiv 
National University of Internal Affairs (KNUIA) Pedagogical conditions for forming their readiness to perform tasks with 
the use of Technical means training.

For the purpose of practical check of efficiency of the Pedagogical conditions developed by us the Pedagogical experi-
ment in which cadets of KNUIA (n=84 persons) took part is organized. The studied cadets were divided into a Control group  
(Kg, n=42 people) and an Experimental group (Eg, n=42 people). During the Pedagogical experiment, the cadets of Kg in 
the System of Tactical and Special training used the current legal framework, as well as Methodological recommendations 
(a Set of Educational and Methodological support) for the organization of Practical classes on Tactical and Special training. 
In turn, the cadets of Eg additionally used the Pedagogical conditions developed by us, which provided for the accentuated use 
of means of Physical and Special physical training, as well as Modern Scientific tools.

Comparing the indicators before and after the use of the Pedagogical conditions developed by us, it was found that the results 
obtained at the end of the Pedagogical experiment in the studied groups significantly increased compared to the initial data 
and these differences are mostly significant (Eg, P≤0,05).

Key words: means, Competencies, cadets, modeling, pedagogical conditions, special physical training, structure of employ-
ment, tactical-special preparation, technical means, physical training.
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