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teachers and to form appropriate competencies. Prospects for further research are to establish and characterize the stages 

and levels of students’ mastering of the main social and pedagogical activities of teachers of biology and health basics, 

to describe the method of forming the relevant competencies of future teachers. Thus, further research is needed on the 

formation of the above competencies of future teachers of biology and basics of health. 

Keywords: teachers of biology and health basics teachers, educational process, professional activity, social and 

pedagogical activity. 
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ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ОХОРОНЦІВ НА ОСНОВІ СИСТЕМНО-МОДУЛЬНОГО ПРОЄКТУ 

ОХОРОНИ ОБ’ЄКТІВ 

У статті розглядаються проблемні питання щодо охоронної діяльності та професійної підготовки пра-

воохоронців, які були б здатні забезпечити надійну охорону об’єктів та безпеку фізичних осіб. Відповідно до 

проведеного аналізу визначені вимоги до професійності охоронців та особливості їх службової діяльності. 

Представлена методика навчання охоронців, яка розроблена на основі систематизації знань, умінь з урахуван-

ням різних модулів, модульних блоків в єдиний комплекс, що надає можливість майбутньому охоронцеві      

послідовно засвоювати знання та забезпечити алгоритмізацію дій усього процесу. Отримані данні дозволили 

розробити модель підготовки охоронців у цілому. Основними навчальними модулями та їх модульних блоків є: 

засвоєння знань щодо основних напрямків забезпечення загальної організації охорони об’єктів, що передбачає 

мінімізацію та ліквідацію впливу інших загроз, що може заважати нормальному функціонуванню розвитку 

об’єкта; уміння надавати опис об’єкта за зовнішніми та внутрішніми характеристиками; володіння сучасним 

комплексом інженерно-технічних засобів охорони включно: протипожежний модульний блок, інфраструктур-

ний блок, блок системи охорони тривожної сигналізації, систем контролю та керування доступом, медійний 

модульний блок тощо. Одним із основних етапів підготовки майбутнього правоохоронця є формування умінь 

використовувати захисні модулі в умовах зовнішніх та внутрішніх втручань, загроз. Надано спосіб виявлення 

проникнення (спробу) порушника до зони охоронного об’єкта за фактом. Розглядаються приклади психотипіч-

ної поведінки правопорушника згідно мотивації, рівня підготовленості, емоційного стану, а також адекват-

ність реакції охоронця до загрози. Виявлено позитивний вплив пропонованих новацій на рівень теоретичної та 

практичної підготовленості майбутніх охоронців. Проведений експеримент підтвердив ефективність мето-

дики навчання охоронців на основі системи модульного проекту охорони об’єктів.  

Ключові слова: методика навчання, охоронець, модульний проект, професійні уміння, професійна підго-

товка. 

 

Вступ та сучасний стан досліджуваної        

проблеми  

Статистичні дані свідчать про наявність багатьох 

проблемних питань щодо проявів, фактів несанкціо-

нованого проникнення осіб на охоронний об’єкт та 

порушення прав власності. Спеціалісти стверджують, 

що однією з причин є низька кваліфікація найманих 

охоронників. Другою причиною є те, що цей вид дія-

льності є складним (відноситься до багатофакторної 

категорії) та є предметом слабкої зацікавленості з 

боку науковців, тому означена спеціальність не набу-

ла вагомого достатнього наукового підтвердження. 
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Унаслідок чого кількість наукових розробок обмеже-

на та потребує створення сучасної обґрунтованої ме-

тодики навчання в єдиний системний комплекс знань 

та вмінь. 

Задля реалізації зазначеного необхідно створю-

вати належні умови для розвитку сфери надання охо-

ронних послуг. Такі послуги надаються як суб’єктами 

публічної адміністрації, так і приватними охоронними 

підприємствами. Крім державних охоронних структур 

створено конкурентне середовище на ринку охорон-

них послуг, що зумовило існування понад 4 тис. підп-

риємств, які, на підставі ліцензії, займаються охорон-

ною діяльністю та надають послуги щодо охорони 

приватних осіб та їх власності. 

Особовий склад охоронних підприємств склада-

ють колишні працівники силових структур, спортсме-

ни, фізично підготовлена молодь, для яких, не дивля-

чись на їх спеціальну підготовку, є потреба, згідно із 

специфікою охоронної діяльності, проведення цілесп-

рямованого навчання.  

Аналіз криміногенної ситуації свідчить про зрос-

таючу кількість конфліктних ситуацій, до розв’язання 

яких протиборчі сторони долучають різні види холо-

дної та вогнепальної зброї. Це актуалізує питання 

забезпечення безпеки осіб, стосовно яких здійснюєть-

ся охорона. Особовому складу правоохоронних орга-

нів доводиться працювати в посиленому режимі не-

сення служби, ухвалювати нестандартні рішення, 

різнобічно оцінювати ситуації, встановлювати при-

чинно-наслідкові зв’язки, прогнозувати їх розвиток і 

вживати термінових заходів для запобігання правопо-

рушень та зменшення їх наслідків. 

Слід зазначити, що тактика порушень постійно 

змінюється, є непередбачуваною, тому необхідно 

систематично підвищувати кваліфікацію, формувати 

відповідні вміння та навички (Моргунов, 2014; Кис-

ленко, 2017; Радзієвський і співавт., 2018). Зазначене 

актуалізує вдосконалення системи професійної підго-

товки фахівців охоронної діяльності та безпеки. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій свід-

чить, що охоронна діяльність багатофакторна й пот-

ребує від працівника знань і умінь для успішного 

врегулювання суб’єкт – суб’єктних стосунків, упро-

вадження і використання сучасних технічних засобів, 

раціонального розподілу теорії за типовими та неста-

ндартними ознаками об’єктів, а також уміння визна-

чати та упереджено діяти щодо різних видів загроз 

(Пліско, Носко, 2010; Яворська, Рудницький, 2013). 

Науковці переконані, що працівники охоронних 

структур повинні володіти розвиненими особистісни-

ми рисами, оперативним мисленням, мати достатній 

рівень фізичної підготовленості (Carlan, 2008; 

Patterson, et al., 2014; Gibala, et al., 2015). 

Професійна підготовка фахівців охоронної дія-

льності ґрунтується на низці методологічних підходів 

до навчання (Plisko, et al., 2018; Kуslenko, et al., 2018). 

Тільки досягнення рівня фахової підготовленості 

може забезпечити безпеку осіб та об’єктів, які охоро-

няються.  

Ґрунтовний аналіз наукової літератури дає підс-

тави констатувати, що вивчення професійної підгото-

вки фахівців охоронної діяльності та безпеки займа-

лися низка вчених, серед яких: В. В. Бондаренко 

(2018), Д. П. Кисленко (2017), М. О. Носко (2010), 

В. І. Пліско (2010), Р. М. Радзієвський (2018), 

Patterson G. T., Chung I. W., Swan P. W. (2014) та ін. 

Однак, їх увага зосереджувалась або на фрагментар-

ному аналізі в підходах до підготовки охоронних 

об’єктів, включаючи діяльність приватних охоронних 

структур, або в контексті суміжних понять і категорій, 

що своєю чергою зумовлює відсутність надійного 

наукового підґрунтя в окресленій сфері діяльності. 

Між тим здійснені дослідження показують на на-

явність проблемних питань у підготовці фахівців 

охоронної діяльності, серед яких: відсутність новітніх 

методик, які сприяють формуванню умінь і навичок 

ефективного використання технічних засобів, відсут-

ність чітких алгоритмів та способів координування 

дій працівників і використання допоміжних засобів, 

недостатній рівень інформаційного забезпечення. 

У праці (Гарсиа, 2002) зазначено, що фізичний 

захист та безпека окремих об’єктів являє собою різ-

нобічний процес реалізації охоронних заходів, здебі-

льшого превентивного спрямування з посиленням 

психологічного тиску. На думку багатьох фахівців, 

ефективною вважається лише така система охорони, 

яка не дозволяє зловмисникам «зламати» систему 

безпеки, або унеможливлює вчинення злочинних 

посягань на початковій стадії.  

Недостатньо сформована освітня база, яка б рег-

ламентувала перелік обов’язкових етапів навчання 

охоронної діяльності для створення надійної системи 

охорони з вимогами застосовування інженерно-

технічних засобів охорони та функціональних 

обов’язків особового складу охорони, негативно 

впливає на підготовку майбутнього охоронця. 

Отже, питання підготовки охоронців-

професіоналів є безумовно актуальним та потребує 

новітніх модульних проєктів навчання, поетапного 

підходу в засвоєнні знань й умінь у сфері охоронної 

діяльності та в управлінні сучасними технічними 

засобами.  

Мета дослідження – розробити, обґрунтувати та 

перевірити ефективність методики підготовки майбу-

тніх охоронців з використанням модульних проектів.  

Завдання дослідження:  

1) здійснити аналіз наукової літератури, яка ви-

світлює специфіку підготовки охоронців до викорис-

тання технічних засобів; 

2) обґрунтувати авторську методику підготовки 

охоронців із застосуванням модульних проєктів і 

перевірити її ефективність. 

Методи дослідження 

Для досягнення мети та вирішення завдань дос-

лідження використано комплекс сучасних загально-

наукових методів: теоретичні (метод концептуально-

порівняльного аналізу, структурно-системного аналі-

зу, синтезу, узагальнення); емпіричні (тестування, 

педагогічне спостереження, педагогічний експери-

мент); методи математичної статистики. 

За допомогою теоретичних методів з’ясували 

стан вивчення проблеми підготовки майбутніх охоро-

нців у науковій теорії і практиці; визначили основні 

напрямки інформаційного забезпечення з метою ство-

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%9E$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%AF%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%93$
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gibala%20MJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26506197
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рення загального образу охоронних об’єктів. За допо-

могою аналізу наукових праць систематизували й 

узагальнили інформацію про досліджувані об’єкт і 

предмет, що сприяло цілеспрямованому навчанню в 

умінні «схвачування» образу охоронного об’єкту. 

Емпіричні методи використовували для діагнос-

тування ефективності пропонованих новацій, що до-

зволило спрямувати дослідження на визначення пока-

зників професійної підготовленості майбутніх фахів-

ців охоронної діяльності.  

Педагогічне спостереження дало змогу узагаль-

нити причини й закономірності виникнення трудно-

щів у професійній підготовці охоронців; дійти висно-

вків про зв’язок між компонентами професійної під-

готовки; скорегували запропонований зміст моделі 

підготовки на основі системно-модульного проєкту.  

Педагогічний експеримент передбачав прове-

дення констатувального і формувального етапів. 

Мета констатувального етапу – визначення вихідних 

даних рівня професійної підготовленості для пода-

льшого цілеспрямованого впливу пропонованих 

новацій на особистість слухачів експериментальної 

групи в умовах формувального етапу експерименту. 

З цією метою сформовано експериментальну 

(ЕГ) і контрольну (КГ) групи з числа слухачів інсти-

туту Управління Державної охорони України Київсь-

кого національного університету імені Тараса Шевче-

нка (n=63), 2019 року набору. Особи КГ (n=31) навча-

лися за чинною програмою. Слухачі ЕГ (n=32) прохо-

дили підготовку за авторською методикою, під час 

якої реалізовувався пропонований системно-

модульний проект, що включав розроблений автора-

ми матеріал в обсязі 24 години. Слід зазначити, що 

час виокремлений на опанування програмних вимог 

був однаковим в обох групах.  

Рівень професійної підготовленості осіб перед-

бачав оцінювання двох показників: «Теоретична під-

готовленість охоронців» та «Практична підготовле-

ність охоронців». На першому етапі учасники експе-

рименту тестувалися в умінні «схвачувати» образ 

охоронного об’єкту за зовнішніми і внутрішніми ха-

рактеристиками об’єкта, інфраструктури, території 

місцевості тощо. На другому етапі тестування 

з’ясувалася алгоритмитизація дій охоронця (колекти-

ву), враховуючи роботу на різнобічних технічних 

засобах і низку несподіваних ситуацій, та очікуваних 

моментів із визначенням правильного кінцевого рі-

шення. 

Показник «Теоретична підготовленість охорон-

ців» визначався шляхом письмового тестування. Не-

обхідно надати відповідь на 40 теоретичних питань. 

Кожна правильна відповідь оцінювалася в один бал, 

неправильна – нуль балів. Тобто максимальна кіль-

кість балів, яку можна було отримати – 40 балів. Як-

що слухач отримував менше 20 балів – результат 

вважався не задовільним і передбачав повторне пере-

складання.  

Рівні розвиненості цього показника визначалися 

таким чином: не задовільний рівень мали слухачі, які 

отримували 19 і менше балів, задовільний – від 20 до 

27 балів, достатній – від 27 до 33 балів; високий – від 

34 до 40 балів. 

Показник «Практична підготовленість охорон-

ців» визначався шляхом вирішення десяти змодельо-

ваних ситуаційних завдань. Максимальна оцінка за 

правильне вирішення кожного ситуаційного завдання 

– десять балів (по два бали за правильність алгоритму 

дій, виявлення і усунення недоліків,  оперативність у 

прийнятті рішення тощо). Тобто максимальна кіль-

кість балів, яку можна отримати – 100 балів. Якщо 

особа отримувала менше 50 балів – тестування вважа-

лося не складеним і вимагало повторного перескла-

дання.  

Рівні розвиненості цього показника визначалися 

таким чином: не задовільний рівень мали слухачі, які 

отримували 49 і менше балів, задовільний – від 50 до 

66 балів, достатній – від 67 до 83 балів; високий – від 

84 до 100 балів. 

Для виявлення достовірності різниці між дослі-

джуваними показниками, коректного опрацювання 

отриманих результатів, одержані дані піддавали якіс-

ному та кількісному аналізу за допомогою методів 

математичної статистики. 

Результати дослідження та їх обговорення  

Створення системно-модульного проекту перед-

бачає різні за змістом тематичні складові, які 

об’єднані в  єдиний системний комплекс знань та 

умінь. Сучасний комплекс технічних засобів охорони 

включає низку інженерно-технічних модульних бло-

ків, які опановуються окремо. До них належать: про-

типожежний модульний блок охоронно-тривожної та 

пожежної сигналізації; модульний блок системи кон-

тролю та керування доступом; медійний модульний 

блок; інфраструктурний модульний блок оперативно-

го зв`язку, оповіщення, резервного електроживлення, 

охоронного освітлення тощо; технічний модульний 

блок інженерних засобів охорони; захисний протиді-

ючий модульний блок – засоби протидії та ліквідації 

загроз. 

Першим, що потрібно охоронцю – це володіння 

знаннями щодо основних напрямків загальної органі-

зації системного модуля охорони, який включає умо-

ви щодо мінімізації та ліквідації впливу інших загроз, 

які заважають нормальному функціонуванню та роз-

витку об’єкту; визначення основних напрямів єдиної 

технічної політики і методів її проведення; оптималь-

ний розподіл сил і засобів на підґрунті комплексного 

підходу у використанні фізичної охорони та застосу-

вання інженерно технічних засобів охорони. 

Маючи представлення загального образу охо-

ронного об’єкту з урахуванням багаторівневого прин-

ципу побудови систем охорони об’єктів, охоронець 

може більш активізувати себе в операційних діях, 

тобто постійно відстежувати оперативну обстановку 

на об’єкті, забезпечувати пропускний та внутрішній 

режим. 

Інформація має бути об’єктивного характеру 

включно з рисами суб’єктивності. Задля якісного 

виконання охорони об’єктів працівник повинен воло-

діти інформацією: адреси, місцезнаходження і межі 

об’єкту; найменування об’єкта, його відомчу прина-

лежність; інженерно транспортну інфраструктуру; 

оточення охоронюваного об’єкта (відстань до аквато-

рій, заводів, небезпечних об’єктів тощо); відомості 
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про замовника; загальну площу території, площу та 

розташування всіх споруд на території. 

Окреслена інформація висвітлює загальні відо-

мості про об’єкт та є відправною точкою до детальні-

шого вивчення об’єкта. 

Наступний етап підготовки охоронця – форму-

вання умінь використовувати захисні модулі в умовах 

зовнішніх і внутрішніх втручань, загроз використання 

захисних модулів. Здійснені дослідження засвідчили 

важливість дотримання охоронцем визначених дій під 

час несанкціонованого проникнення суб’єкта на 

об’єкт, який перебуває під охороною. Швидке ухва-

лення охоронцем рішення на підставі оцінювання 

поведінки правопорушників, показує на рівень його 

кваліфікації. 

Для цього працівник передусім повинен: виявля-

ти факт (спробу) проникнення порушника в зону 

об’єкта, який перебуває під охороною; оповістити 

персонал підприємства стосовно заборони перебуван-

ня в зоні внутрішньої сторони периметра; передавати 

на пульт чи пости сил охорони сигнал про проник-

нення порушника через огорожу (фіксація місця і часу 

проникнення); блокування (в разі необхідності – зне-

рухомлення) порушника засобами інженерного заго-

родження (затримки) до прибуття наряду сил охорони 

тощо; психологічний вплив зовнішнім виглядом на 

порушника, створення у нього враження надійної 

захищеності і нездоланності зовнішнього периметра 

огорожі (або незахищеності периметра залежно від 

обраної тактики охорони); запобігання несанкціоно-

ваним діям; затримання осіб, які беруть участь, або 

допомагають скоїти несанкціоновані дії. 

Під час навчання захисним заходам охорони 

об’єкту надається психотипічна поведінка порушни-

ка. Для здатності протистояти діям порушника необ-

хідно ураховувати типові моделі порушника (Гарсия, 

2002). 

Спостереження й аналіз різних за характеристи-

ками порушень з боку агресивних суб’єктів дало мо-

жливість визначити їх поведінку за типовими діями, 

рисами, де поведінка обумовлена мотивацією, рівнем 

підготовленості, емоційним станом (табл. 1). 

Підготовку охоронців доцільно здійснювати в 

три етапи, розподіляючи програмне забезпечення на 

три навчальні модулі та низку допоміжних модульних 

блоків; модель підготовки майбутніх охоронців на 

основі системно-модульного проекту охорони пред-

ставлена на рис. 1. 

Модуль 1 та модуль 2 (з модульними блоками) є 

інформаційними й передбачають збирання й аналіз 

інформації для визначення загальної мети, завдань, 

необхідних заходів для ухвалення організаційних 

рішень, та надає загальне уявлення про охоронюваний 

об’єкт.

 

Таблиця 1 

Здатність порушника до потенційно загрозливих порушень (дій) залежно від мотивації, рівня підготовленості, 

емоційного стану 

К
ат

ег
о
р
ія

 Соціальний 

статус 

Характеристика Здатність 

подолати 

перешкоди та 

супротив 

Знання щодо 

слабких 

місць 

Оснащеність Протидії 

1 Професіонал Мотиваційний, 

має доступ до 

інформації всьо-

го комплексу 

заходів з охоро-

ни об’єктів 

 

 

Висока 

 

 

Володіє 

Володіння 

спеціальним 

набором засо-

бів 

Жорсткий підхід 

до затримання 

2 Найманець 

(любитель) 

Власна зацікав-

леність, має 

досвід збирання 

інформації про 

об’єкти 

Висока 

Володіє  

останньою 

інформацією 

щодо об’єкта 

Підібраний під 

завдання, набір 

доступних, 

разових засобів 

Психологічний 

вплив з фізич-

ним контролем. 

3 Безробітний 

(Дилетант) 

Емоційний, наї-

вність, хитрість, 

викручування 

Не зовсім, за 

відсутності 

інформації 

щодо об’єкта 

Частково 

володіє 

Побутові засо-

би, легко дос-

тупні для купі-

влі 

Психологічний 

вплив 

4 Побутовий 

(хуліган, 

наркоман, 

алкоголік) 

Впертість, емо-

ційність 

 

Не здатний 

 

Відсутні 

Підручні засо-

би (що попало 

під руку) 

Жорсткий пси-

хологічний 

вплив з фізич-

ним контролем 

5 Співробітник 

об’єкта 

Мотиваційний, 

хитрий, здатний 

на підстави 

 

Здатний 

 

Володіє 

Має доступ до 

засобів конт-

ролю охорони 

об’єкта 

Блокування, 

психологічний 

вплив 
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Третій модуль – навчальний, який передбачає 

набуття знань і формування умінь за модульними 

блоками. Опанування цього модуля спрямоване на 

чітку алгоритмітизацію дій та ухвалення рішень. 

Для перевірки ефективності розробленої автор-

ської методики навчання охоронців на основі систем-

но-модульного проекту проведено педагогічний екс-

перимент.  

Результати тестування на початку проведення 

педагогічного експерименту дали підстави констату-

вати не достовірну різницю в професійній підготов-

леності осіб ЕГ і КГ (р>0,05). Зокрема, теоретична 

підготовленість в осіб ЕГ оцінювалася в 20,1±1,17 

бали, КГ – 20,5±1,19, що відповідає нижній межі за-

довільного рівня підготовленості. 

Практична підготовленість слухачів ЕГ на поча-

тку педагогічного експерименту становила 

47,8±1,89 бала, КГ – 48,5±1,93 (р>0,05). Такі показни-

ки свідчать про незадовільний рівень практичної під-

готовленості. 

 

 

 

Математичне опрацювання результатів тесту-

вання показника «Теоретична підготовленість охоро-

нців» наприкінці педагогічного експерименту засвід-

чило достовірну різницю (р<0,001) в підготовленості 

осіб ЕГ і КГ (табл. 2). У осіб ЕГ цей показник стано-

вив 34,7±1,15 бали, що на 14,6 бала вище, ніж на по-

чатку педагогічного експерименту. Отже, отримані 

результати свідчать про ефективність пропонованих 

новацій. У КГ рівень теоретичної підготовленості зріс 

на 5,7 бала і сягнув 26,2±1,18. Загалом, наприкінці 

педагогічного експерименту рівень теоретичної підго-

товленості осіб ЕГ оцінювався як високий, у КГ – як 

задовільний. 
Аналіз рівнів теоретичної підготовленості 

(табл. 2) свідчить, що у ЕГ зафіксовано найбільшу 

кількість осіб із достатнім рівнем розвиненості цього 

показника – 36,2 %. У КГ кількість осіб із достатнім 

рівнем розвиненості показника «Теоретична підгото-

вленість охоронців» становила – 19,7 %. Із задовіль-

ним рівнем у ЕГ – 26,2,9 %, КГ – 64,8 %. Осіб із неза-

довільним рівнем у ЕГ виявлено 6,4 %, у КГ – 12,2 %. 

Значна різниця виявлена у кількості осіб із високим 

рівнем розвиненості досліджуваного показника: ЕГ – 

31,4 %, КГ відповідно 3,3 %. 

Результати визначення показника «Практична 

підготовленість майбутніх охоронців» дають підстави 

констатувати достовірну різницю (р<0,001) в підгото-

вленості осіб ЕГ і КГ наприкінці педагогічного експе-

рименту. У представників ЕГ констатовано його під-

вищення на 47,1 бали (до 81,8±2,12), у КГ – на 14,9 

бали, що у підсумку становило 63,4±2,04 бали. Зага-

лом, рівень практичної підготовленості осіб ЕГ оці-

нювався як достатній, у КГ – як задовільний.  
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Таблиця 2 

Динаміка показники теоретичної і практичної підготовленості осіб ЕГ і КГ під час педагогічного 

 експерименту, бали 

                                   Групи 

 

Показники 

ЕГ (n=31) КГ (n=30) Рівень значущості 

Х± m Х± m 
t Р 

Початок педагогічного експерименту 

Теоретична підготовленість охоронців 20,1±1,17 20,5±1,19 0,240 >0,05 

Практична підготовленість охоронців 47,8±1,89 48,5±1,93 0,259 >0,05 

Кінець педагогічного експерименту 

Теоретична підготовленість охоронців 34,7±1,15 26,2±1,18 5,159 <0,001 

Практична підготовленість охоронців 81,8±2,12 63,4±2,04 6,254 <0,001 

 

Аналіз рівнів практичної підготовленості 

(табл. 3) свідчить, що у ЕГ, порівняно з даними КГ, 

зареєстровано найбільшу кількість осіб із достатнім 

рівнем розвиненості цього показника – 54,6 . Разом з 

тим, динаміка чисельності охоронців із задовільним 

рівнем мала інший характер: у ЕГ – 16,1 %, у КГ – 

68,3 %. Встановлена також значна різниця і за висо-

ким рівнем розвиненості показника «Практична під-

готовленість охоронців»: ЕГ –26,2 %, КГ – 3,3 %. 

Значна міжгрупова відмінність виявлена і за незадові-

льним рівнем оцінки. 

 

Таблиця 3 

Рівні розвиненості показників професійної підготовленості осіб ЕГ і КГ наприкінці педагогічного  

експерименту, % 

Група 
Рівні 

не задовільний задовільний достатній високий 

Теоретична підготовленість охоронців 

ЕГ (n=31) 6,2 26,2 36,2 31,4 

КГ (n=30) 12,2 64,8 19,1 3,3 

Практична підготовленість охоронців 

ЕГ (n=31) 3,2 16,1 54,6 26,1 

КГ (n=30) 9,9 68,3 18,5 3,3 
 

Отримані результати підтверджують висновки 

досліджень вітчизняних (Кисленко, 2017; Радзієвсь-

кий і співавт., 2018) і зарубіжних (Levenson, 2010; 

Gershon, 2009; Oliver et al., 2017; Lee, 2019) учених в 

контексті підготовки фахівців охоронної діяльності. 

Наукова новизна дослідження полягає у висвіт-

ленні результатів впливу навчальних занять на дина-

міку показників теоретичної та практичної підготов-

леності слухачів Управління державної охорони Ук-

раїни в умовах упровадження моделі підготовки на 

основі використання системно-модульного проекту. 

Методика полягає в застосуванні спеціально розроб-

лених ситуаційних завдань під час опанування навча-

льних дисциплін професійно практичної підготовки. 

Висновки  

Результати проведеного дослідження дають під-

стави констатувати, що охоронна діяльність, а саме 

охорона об’єктів – є системне процесуальне явище, 

яке належить до багатофакторної спеціалізації. Упро-

вадження моделі підготовки на основі системно-

модульного проекту охорони об’єкту знижує потен-

ційні внутрішні та зовнішні загрози. Методика нав-

чання складається із вивчення взаємопов’язаних мо-

дульних блоків від охвачування загального образу 

охорони об’єкта до операційних дій в прийнятті рі-

шення за різними складнощами ситуацій. Експериме-

нтальна перевірка пропонованої авторської методики 

навчання засвідчила її ефективність. Констатовано 

достовірно вищі показники теоретичної та практичної 

підготовленості охоронців. Застосування авторської 

методики навчання сприяло підвищенню рівня теоре-

тичної підготовленості охоронців ЕГ на 14,6 бали, що 

оцінюється як високий рівень, практичної – на 

47,1 бали, що відповідало достатньому  рівню підго-

товленості. 

Перспективи подальших досліджень убачаємо в 

розробленні і впроваджені методики навчання охоро-

нців в умовах практичної діяльності.  
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PROFESSIONAL TRAINING OF SECURITY GUARDS ON THE BASIS OF SYSTEM MODULAR 

PROJECT OF OBJECT PROTECTION  

The article deals with the problematic issues of professional training of law enforcement officers who would be able to 

ensure reliable protection of objects and security of individuals. The analysis of security guards’ professional requirements 

and features of their official activity has been carried out. The method of training of security guards has been developed on 

the basis of systematization of knowledge, skills taking into account various modules, modular blocks in a single complex 

that gives the chance to the future security guard to master knowledge consistently and to provide the whole process 

algorithmization. On the basis of the created technique the model of security guards’ training is developed in general. The 

main training modules and their modular blocks are: acquisition of knowledge on the main areas of ensuring the overall 

organization of objects protection, which minimizes and eliminates the impact of other threats that may interfere with the 

normal functioning of the object; ability to provide a description of the object by external and internal characteristics; 

possession of a modern set of engineering and technical means of protection, including: fire-fighting modular unit, 

infrastructure unit, alarm system protection unit, access control and management systems, reliable modular unit, etc. The 
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main stage of law enforcement personnel training is a formation of abilities to use protective modules in the conditions     

of external and internal interventions, threats etc. Actions of unauthorized entry on the object have been defined. A    

method of detecting factual intrusion (attempt) into the area of the protected object is provided. Examples of psychotic 

behavior of the offender are considered in the training process. The table shows the potential ability of the offender to      

act depending on the motivation level of emotional preparedness that correlates with his/her actions. The positive influ-

ence of the proposed innovations on the level of theoretical and practical training of future security guards has been 

revealed. The experiment confirmed the effectiveness of security guards training method based on the modular design 

system of object protection. 

Keywords: training methods; security guard; modular project; professional skills; professional training. 
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КОМПЛЕКСНИЙ МОНІТОРИНГ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ  

СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Стаття присвячена теоретико-методологічному обґрунтуванню розробленої комплексної методики мо-

ніторингу функціональних можливостей студентів закладів вищої освіти у процесі фізичного виховання. В ході 

дослідження використовувались наступні теоретичні методи: вивчення й аналіз педагогічної, медико-

біологічної, правової, історичної, методичної літератури, нормативної документації та ін. Відповідний тео-

ретико-методологічний аналіз також ґрунтувався на емпіричних результатах дослідження. У педагогічному 

експерименті взяли участь 150 студентів закладів вищої освіти (86 дівчат та 64 хлопця), у лонгітудинальних 

(увесь період навчання у ЗВО) лабораторних дослідженнях – 64 юнака та 37 дівчат у віковому періоді 17–22 

років. Встановлено, що тести з фізичної підготовленості мають певні недоліки, особливо організаційно-

методичного характеру. Деякі дослідники використовують різноманітні функціональні проби та функціональ-

ні тестування, в поодиноких випадках – максимальні навантаження на рівні функціональних резервів, які да-

ють найбільш точну інформацію, але їх використовувати потрібно з певною обережністю. З’ясовано, що 

наявна нормативно-правова база, що регламентує організацію фізичного виховання у закладах вищої освіти, 

практично не регулює моніторинг функціональних можливостей студентської молоді, не розкриває техно-

логічний аспект оцінювання функціональних можливостей, а моніторингові методики для студентів з різним 

рівнем фізичного стану та нормативні вимоги щодо функціональних можливостей з позиції сьогодення роз-

роблені недостатньо. У доступній науковій літературі практично відсутні комплексні дослідження функціо-

нальних можливостей студентської молоді з урахуванням результатів фізичної підготовленості та функціо-

нальних тестувань в процесі фізичного виховання. Аналіз результатів дослідження дозволяє зробити висновок, 

що використання комплексного моніторингу функціональних можливостей студентів за допомогою функціо-

нального тестування зі зміною потужності фізичного навантаження за замкнутим циклом і спеціально роз-

робленої батареї тестів з фізичної підготовленості дає можливість отримувати більш точну і різнобічну 

інформацію про рівень функціональних можливостей студентської молоді, а також оптимізувати навчально-

виховний процес з фізичного виховання у закладах вищої освіти.  

Ключові слова: комплексний моніторинг, функціональні можливості, заклади вищої освіти, фізична під-

готовленість, функціональне тестування. 

 


