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суперечливих� висловів� її� працівників� і� недосконалого� законодавства,� потребує� на� подальшу� планомірну� роботу� з�
підвищення�її�іміджу�та�репутації.�
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ПІДВИЩЕННЯ�РІВНЯ�ФІЗИЧНОЇ�ПІДГОТОВЛЕНОСТІ�СТУДЕНТІВ�У�МЕЖАХ�
ОРГАНІЗАЦІЇ�ЗАНЯТЬ�ІЗ�ДИСЦИПЛІНИ�«ФІЗИЧНЕ�ВИХОВАННЯ»�

На�сьогоднішній�день�здоров’я�молоді�має�важливе�значення�як�для�сучасності,�так� і�для�майбутнього�нашої�
України.� Студенти� є� майбутніми� творцями� матеріального� і� духовного� благополуччя� нашої� держави,� її� розумовим�
потенціалом,� в� яких� закладена� найголовніша� репродуктивна� функція� людства.� Саме� тому� вони� несуть� потенціал�
здоров’я�прийдешніх�поколінь.�У�зв’язку�із�погіршенням�стану�навколишнього�середовища,�поганим�та�нераціональним�
харчуванням,� зловживанням� комп’ютерними� іграми� та� інтернетом� поряд� із� малорухливим� способом� життя� та�
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напруженим�розумовим�та�психічним�навантаженням,�а�також�із�зростанням�молодіжної�залежності�від�тютюнопаління�
та�зловживання�алкогольними�напоями,�все�це�призвело�до�погіршення�стану�здоров’я�сучасної�студентської�молоді�
[1,�с.�108;�5].��

Система�освіти�в�галузі�фізичної�культури�пов’язана�з�одержанням�знань�та�з�опануванням�руховими�вміннями�
та� навичками,� які� вимагають� відповідної� фізичної� підготовленості,� розвитку� різноманітних� фізичних� якостей.� Як�
відмічають� спеціалісти� –� культура� здоров’я� у� студентської� молоді� повинна� формуватися� протягом� усього� періоду�
навчання�у�освітньому�закладі�[2,�с.�50].��

Отже,�вирішення�проблеми�підвищення�фізичної�підготовленості�важливо�тому,�що�сучасні�студенти�Донецького�
юридичного� інституту� МВС� України� повинні� бути� у� майбутньому� висококваліфікованими� фахівцями.� Саме� від� їх�
здоров’я,�фізичної�та�професійної�підготовки�залежить�успіх�у�галузі�їх�майбутньої�професійної�діяльності.�Майбутній�
фахівець�в�галузі�юриспруденції� повинен�володіти�високим�рівнем�упевненості,� рішучості,� вимогливості�до�себе�і�до�
своїх� дій,� умінням� спілкуватися� з� партнерами,� сміливістю� і� гнучкістю� поведінки,� здібністю� вирішувати� нестандартні�
задачі,�аналізувати�та�узагальнювати�великі�об’єми�інформації�і�контролювати�свій�час.��

На� сучасному� етапі� розвитку� фізичне� виховання� є� одним� з� важливих� факторів� у� формуванні,� зміцненні� та�
збереженні� здоров’я� людини.� Усе� це� має� безпосереднє� відношення� до� студентської� молоді.� Це� положення�
відображене�в�Цільовій�комплексній�програмі�«Фізичне�виховання�–�здоров’я�нації»�(1998),�де�сказано,�що�у�сучасних�
умовах�в�Україні�склалася�критична�ситуація�зі�станом�здоров’я�населення.�Різко�зросла�захворюваність.�Близько�90�%�
дітей,�учнів�та�студентів�мають�різні�відхилення�у�стані�здоров’я,�понад�50�%�–�незадовільну�фізичну�підготовку.��

Вітчизняною� та� світовою� наукою� накопичено� великий� досвід,� який� підтверджує� необхідність� систематичних�
занять�фізичними�вправами�для�покращання�стану�здоров’я,�підвищення�його�стійкості�та�працездатності�[4,�с.�120].��

Сучасна�система�фізичного�виховання�не�може�існувати�без�науково�обґрунтованого�використання�інноваційних�
технологій� на� заняттях� із� фізичного� виховання� студентів� (Г.�Безверхня,� В.�Давидов,� О.�Жданова,� Л.�Іващенко,�
Г.�Краснова,�Т.�Круцевич,�М.�Линець,�Є.�Приступа,�Е.�Сайкіна�та�інші)�[1,�2,�3,�4].��

Але,�також�треба�відмітити,�ряд�авторів�(Т.Круцевич;�Л.�Пилипей;�С.�Канішевський;�М.�Зубалій)�відмічають,�що�
діюча�на�теперішній�час�організація�фізичного�виховання�в�ВНЗ�недостатньо�ефективна�для�підвищення�рівня�фізичної�
підготовленості,�здоров’я,�професійно�важливих�психофізіологічних�якостей�студентів�та�зацікавленості�до�занять.�Крім�
того,� фізичне� виховання� не� виконує� в� повній� мірі� оздоровчу� функцію.� Також� зазначається,� що� програма� з� курсу�
фізичного�виховання�застаріла�і�нецікава�для�сучасного�покоління�студентської�молоді.��

Останнім� часом� фахівцями� ведеться� інтенсивний� пошук� нових� напрямків,� форм� і� методів� фізкультурно-
спортивної� роботи�у� ВНЗ,� які� б� дозволили� істотно� підвищити� для� студентів� привабливість�фізкультурно-спортивної�
діяльності,�забезпечити�більш�повну�й�ефективну�соціокультурну�значимість�занять�фізичною�культурою�і�спортом.��

Навчальна� дисципліна� «Фізичне� виховання»� є� невід’ємним� компонентом� цілісного� розвитку� особистості,�
професійної�підготовки�студента-юриста,�гармонійності�його�самостійної�життєдіяльності.��

На� практичних� заняттях� з�дисципліни� «Фізичне� виховання»,�під� керівництвом�викладачів� кафедри�бойової� та�
спеціальної�фізичної�підготовки,� студенти�навчаються�регулювати�свою�рухову�активність,� підтримувати�необхідний�
рівень� фізичної� і� функціональної� підготовленості,� набувають� досвід� удосконалення� та� корекції� індивідуального�
фізичного� розвитку,� навчаються� використовувати� засоби� фізичної� культури� для� організації� активного� відпочинку,�
профілактики�загальних�і�професійних�захворювань,�попередження�травматизму,�оволодівають�засобами�професійно-
прикладної� фізичної� підготовки.� Великі� перспективи� в� цьому� напрямку� під� час� проведення� навчальних� занять� із�
фізичного� виховання� має� комплекс� вправ� із� застосуванням� координаційної� драбини,� який� дає� змогу� викладачу�
підбирати� оптимальне� фізичне� навантаження� з� урахуванням� стану� здоров’я� та� рівня� фізичної� підготовленості�
студентів.�

Координаційна� драбина� –� один� з� кращих� тренажерів� для� розвитку� спритності,� маневрування,� координації,�
балансу,�швидкості,�прискорення.��

Вона� являє� собою� решітку� у� вигляді� сходів,� з� осередками� певного� розміру.� По� суті,� це� мотузкові� сходи,� які�
просто�лежать�на�підлозі.�Складається�з�двох�синтетичних�стрічок� і�пластикових�поперечок.� Їх�кількість�залежить�від�
довжини�виробу.�Часто�зустрічаються�сходи�довжиною�4–10�м�з�кількістю�поперечин�від�8�до�20.�Зазвичай�відстань�між�
перекладинами� –� 40� см,� а� ширина� сходів� –� 50� см.� Як� правило,� поперечини� не� фіксовані� і� відстань� між� ними�
регулюється.�При�необхідності�можна�з’єднати�кілька�сходів�поспіль.�

Тренування�з�координаційною�драбиною�вважаються�одними�з�кращих�для�розвитку�швидкості�ніг.�Також�вона�
допомагає� поліпшити� здатність� зберігати� рівновагу� в� русі.� Працюючи� з� драбиною,� можна� поліпшити� прискорення,�
маневреність,�витривалість�і�силу.�В�процесі�занять�зі�снарядом�крім�м’язів,�тренується�мозок�і�нервова�система�того,�
хто� займається,� привчаючи� організм� здійснювати� більш� відточені� рухи.� Тренування� не� координаційні� драбині� не�
потребують�особливою�підготовки�[3,�с.�54].��

Немаловажний�фактор�–�зручність�використання.�Цей�тренажер�дуже�компактний�та�не�займає�велику�площу,�
нескладна� зборка,� а� також� мобільність,� що� дозволяє� займатися� практично� всюди.� Тренування� на� драбині� є�
комплексним:�поєднання�розминки� і�безпосередньо�тренування.�Повторюючи�одні�й�ті�ж�вправи,�постійно�збільшуючи�
темп,�мозок�та�центральна�нервова�система�привчається�до�швидких�рухів.�Практичні�заняття�з�фізичного�виховання�з�
використанням�координаційної�драбини,�викладачі�кафедри�бойової�та�спеціальної�фізичної�підготовки�використовують�
за� конкретною� програмою�(з� двох� вправ� на� кожну� основну�навичку),� наприклад:�біг,�біг� з� підстрибуванням,� зхресні�
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кроки,�стрибки�та�ін.�Деякі�вправи�з�часом�ускладнюють�за�рахунок�підвищення�швидкості,�збільшення�кількості�разів,�
включення� до� роботи� рук� з� гантелями,� м’ячем.� Також� в� інституті� працюють� багато� спортивних� секцій,� де� на�
тренуваннях� також� намагаються� використовувати� координаційну� драбину.� Для� тренування� спеціальних� спортивних�
навичок� поєднують� звичайні� вправи� з� вправами,� які� найбільш� часто� використовують� у� конкретному� виді� спорту.�
Наприклад,�в�ході�тренувань�представників�секції�легкої�атлетики�використовують�вправи�на�координаційній�драбині�з�
бігу,�стрибками�та�ін.;�для�тих,�хто�займається�ігровими�видами�спорту�–�бокові�рухи,�рухливі�вправи�та�ін.��

Отже,�навчальні� заняття� із�фізичного� виховання�студентів�ДЮІ� на�основі�розумного� використання�комплексу�
вправ�із�застосуванням�координаційної�драбини�будуть�ефективними,�якщо:�

–� розробити� методику� застосування� комплексу� вправ� через� використання� координаційної� драбини� на�
заняттях�із�фізичного�виховання�студентів;�

–� створити�ефективні�умови�для�вільного� вибору� кожним�студентом� виду�фізичних� вправ� у� відповідності� з�
індивідуальною�своєрідністю�спортивних�інтересів�та�рухових�здібностей;�

–� забезпечити� єдність� і� взаємозв’язок� засвоєння� компонентів� змісту� навчальної� програми� з� фізичного�
виховання�із�використанням�комплексу�вправ�через�використання�координаційної�драбини.��

Висновок.� Застосування� координаційної� драбини� у� навчально-виховному� процесі� з� фізичного� виховання�
студентів�ДЮІ�може�сприяти�зміні�негативного�ставлення�студентів�до�навчальних�занять�із�фізичного�виховання,�вона�
є�дієвим� засобом� покращання�рівня� їхнього�здоров’я,�можливості�регулювати�свою�рухову�активність,� підтримувати�
необхідний�рівень�фізичної� і�функціональної�підготовленості,�оволодівати� засобами�професійно-прикладної�фізичної�
підготовки.��
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ШЛЯХИ�ПІДВИЩЕННЯ�ЕФЕКТИВНОСТІ�ЗДІЙСНЕННЯ�КОНТРОЛЮ��
ЗА�РЕАЛІЗАЦІЄЮ�МИТНОЇ�ПОЛІТИКИ�В�УКРАЇНІ�

Ефективність� реалізації� державної� митної� політики� в� Україні� безпосередньо� залежить� від� приведення�
національного�законодавства�у�відповідність�до�європейських�стандартів�упорядкування�сфери�зовнішньоекономічних�
відносин,�що�дозволить�мінімізувати�негативний�вплив�від�загроз�економічній�безпеці�держави,� забезпечивши�нашій�
країні�можливість�широкої�участі�у� торгівельно-економічних�відносинах� із�багатьма�країнами�світу.�Одним� із�кроків�у�
цьому� напрямі� має� стати� встановлення� на� нормативному� рівні� чіткої� та� неупередженої� процедури� забезпечення�
законності� державного� управління,� упорядкування� існуючих� способів� її� втілення,� першочергове� місце� серед� яких�
належить� контролю.� Необхідність� цього� зумовлена� тим,�що� прийняття� нормативно-правових� актів,� які� визначають�
механізм� та� форми� реалізації� державної� митної� політики,� потребує� опрацювання� дієвих� засобів� дотримання�
встановлених�у�них�правил�та�реалізації�відповідних�їх�приписів.�Таким�чином,�в�рамках�реалізації�державної�митної�
політики�в�Україні�важливого�значення�набуває�забезпечення�законності�державного�управління�у�сфері�забезпечення�
митних� інтересів� та� забезпечення� митної� безпеки� України� за� допомогою� митно-тарифних� та� нетарифних� заходів�
регулювання�зовнішньої�торгівлі.�Це�досягається�за�допомогою�застосування�такого�способу�забезпечення�законності�
державного�управління�як�контроль.��

Митна�політка�України�взагалі,�а�також�заходи�щодо�забезпечення�її�реалізації�та�розвитку,�завжди�були�в�центрі�
уваги� науковців� та� практиків,� що� сприяло� змістовному� опрацюванню� основних� питань� теорії� та� практики� митної�
політики� та� митної� справи.� Однак,� зміни� у� соціально-економічній� системі� держави,� характері� та� меті� державного�
управління�у�цій�сфері,�що�відбуваються�в�Україні,� істотно�вплинули�на�сферу�митних�правовідносин.�Тому�постійно�
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