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Щоб отримати перемогу у двобою в ліфті – варто застосовувати не одиночні прийоми, 
а мати заготовлені та відпрацьовані комбінації (залежно від вашого зросту, маси тіла, рівня 
фізичної та технічної підготовленості). 
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Виклад основного матеріалу. Фізичний гарт є важливою складовою загальної 
професійної підготовки сучасних фахівців правоохоронних органів.  

Сучасні вимоги до підготовки висококваліфікованих кадрів для найчисельнішого 
правоохоронного органу України – міністерства внутрішніх справ, - потребують 
вдосконалення існуючої методології викладання навчальної дисципліни «Фізична підготовка» 
у напрямку її гуманізації, тобто утвердження людини як найвищої соціальної цінності.  

Системоформуючим компонентом у досягненні вершин фахової дієздатності курсантів 
є стан здоров’я, об’єктивно відображений у належній фізичній, психологічній та 
соціокультурній спроможності. 

Формування гармонійно розвиненої особистості, життєва поведінка якої базується на 
засадах здорового способу життя та визнання пріоритетності загальнолюдських цінностей, 
розглядаються як важливі складові сучасного навчального процесу з фізичної підготовки 
курсантів.  

Беручи до уваги, що молодь складає рушійну силу держави, є каталізатором її розвитку 
та гарантом існування самої цивілізації, турбота про освіченість, духовну та фізичну 
досконалість молодої людини входить до першорядних завдань суспільства. Адже лише за 
умови міцного здоров’я та всебічної професійної підготовки молода людина здатна 
ефективно реалізувати свій фаховий потенціал, знайти гідне місце у житті, бути корисною 
власній родині та країні. 

У педагогічній науці знайшло широке застосування поняття здоров’я як стану 
фізичного, психічного та соціального благополуччя особистості, що у сукупності створює 
умови для успішної реалізації соціальних і біологічних функцій людини [1]. 

Цей підхід до дефініції здоров’я перекликається із відомим визначенням цього терміну 
ВООЗ та певною мірою відповідає потребам педагогіки фізичного виховання студентської 
молоді. Адже об’єктом фізичного виховання є людина, амбівалентна сутність якої пов’язана 
з її біологічною та соціальною природою. 

Біологічна природа людини характеризується ефективністю діяльності функціональних 
систем організму стосовно забезпечення вітальних та соціальних потреб особистості, тоді як 
соціальна – місцем та роллю у суспільстві. При цьому слід підкреслити, що саме через 
біологічну складову реалізуються досягнення вершин (акме) соціального статусу людини. 

Можна констатувати, що рівень здатності індивіда втілювати в життя власні біологічні 
та соціальні функції, складає зміст структурних компонентів, що знаходяться у сфері 
наукових інтересів акмеології. 

У цьому дискурсі привертає увагу не менш важливий аспект успішного вирішення 
проблем, пов’язаних із досягненням АКМЕ у будь-якій галузі діяльності людини. Йдеться 
про формування стійкої потреби до здорового способу життя, як суттєвої передумови 
високого рівня здоров’я, належної фізичної та розумової працездатності, що у сукупності 
слугують підґрунтям успішної самореалізації особистості.  

Зважаючи на те, що серед студентів більшість знаходиться у віці 18-22 років, коли 
процеси психофізичного формування досягають вершин інтенсифікації, саме у цей віковий 
період онтогенезу тіло та зовнішність стають важливим компонентом чоловічого Я, від якого 
залежить самооцінка, самоповага та рівень соціобіологічного благополуччя курсанта. 

У цьому аспекті фізичну підготовку слід розглядати як важливу складову 
спеціалізованої культурної практики, пов’язаної із процесом вдосконалення власного тіла, а 
відтак і покращання стану здоров’я.  

Тілесна досконалість, як правило, супроводжується, також врівноваженим 
життєстверджуючим психологічним станом та впевненістю в успішності подальшого 
фахового і особистого життя. 

В умовах світової глобалізації масова культура нав’язує суспільству нові стереотипи 
сприйняття людського тіла та вимоги щодо того, яким воно повинно виглядати. Колосальний 
вплив на формування нормативного вигляду чоловічого тіла як сильного, стрункого, з 
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розвиненими м’язами, - диктують спортивні видовища та їхня репрезентація у засобах 
масової інформації. Модифікації тіла стають невід’ємною часткою сучасного тілесного 
канону і предметом напруженої рефлексії та саморефлексії юнаків. Серед них значно зросли 
відчуття стурбованості та незадоволеності власним тілом, що майже досягають таких же 
показників, як і у дівчат. 

Зазначимо, що незадоволеність чоловіків власним тілом, за оцінками вчених провідних 
країн світу, досягає 50%, тоді як серед жінок цей показник знаходиться у межах 61-63% [3]. 

Незадоволеність хлопців власним тілом, зазвичай, стосується двох параметрів:  
 загальне устремління до маскулінності (лат. masculіnus – чоловічий, той що має 

відношення до чоловічої статі) і стосується психосоматичних, морфо-функціональних 
особливостей діяльності та життєвих установок особи;  

 конкретні якості власного тіла - розвиток і рельєф м’язового корсету, тілесний жир та 
зріст [4]. 

Ступінь цієї незадоволеності може охоплювати широкий діапазон – від нормального, 
притаманного практично кожній людині, і до патологічно нав’язливого стану, обумовленого 
реальним чи уявним фізичним недоліком або вадами розвитку тіла. 

Існує навіть специфічна чоловіча форма захворювання, так звана м’язова дисморфія 
(грец. dys – складнощі, morphe – вид, форма), суть якої полягає у тому, що власне тіло 
здається чоловікові занадто маленьким, кволим та немічним, із погано розвиненими м’язами, 
хоча у дійсності воно може бути абсолютно нормальним. Щоб виправити цей недолік, такі 
чоловіки присвячують весь вільний час «накачуванню» м’язів та захоплюються різними 
дієтами. Найбільш небезпечні наслідки м’язової дисморфії виникають у випадках, коли така 
людина вдається до застосування анаболічних стероїдів, що призводить до порушення 
чоловічої репродуктивної системи.  

Разом з цим, посилена турбота щодо власної зовнішності та орієнтування на свідомо 
нереалістичні зразки чоловічого тіла, що їх пропагандують кіно, телебачення та чоловічі 
журнали, отримала назву «комплекс Адоніса» [2].  

Поєднання тілесності і психічної досконалості людини знайшло відображення в 
англомовному терміні – флеш-імідж (англ. flesh – тіло, плоть; image – образ), що має 
еквівалент в українській мові – тілесний вигляд.  

Через флеш-імідж людина визначається у своїх прагненнях та самоусвідомлює себе як 
особистість і як тілесність через Я; через флеш-імідж людина самоідентифікується, захищає 
та відокремлює себе від інших.  

Досягнення бажаного флеш-іміджу є важливим проявом особистісного розвитку: немає 
розвиненої особистості без автентичної тілесності. Цей термін віддзеркалює тілесну 
готовність людини до певного способу життя, обраної справи та здатності виконувати цю 
справу. Отже, говорять про флеш-імідж поліцейського, шахтаря, будівельника-монтажника, 
менеджера тощо. Сучасні приклади прояву флеш-іміджу надає практика олімпійського 
спорту: важкоатлет і стаєр, баскетболіст і гімнаст та інші.  

Формування флеш-іміджу є одним із головних виявів людської життєвої активності, 
важливим актом самовизначення та утвердження досягнень вершин розвитку особистості. 

Наголосимо, що проблема незадоволеності курсантами виглядом власного тіла може 
бути успішно вирішена за допомогою регулярних занять фізичною культурою і спортом, як 
ефективних засобів конструювання та розвитку тіла у бажаному напрямку.  

Фізичні вправи, як одні з найдоступніших культурологічних практик самовдосконалення 
тілесності, дають змогу курсантам коригувати тілесні вади, підвищувати власну самооцінку, 
формувати бажаний флеш-імідж і позитивно впливати на процес усвідомлення себе як 
сучасної гармонійно розвиненої особистості. 

У цьому аспекті саме навчальну дисципліну «Фізична підготовка» слід розглядати як 
важливу складову спеціалізованої фізкультурно-спортивної практики курсантів, пов’язаної із 
процесом вдосконалення власного тіла, а відтак і покращанням стану здоров’я, високий 
рівень якого є передумовою досягнення успішності у навчанні та майбутньої фаховій 
діяльності.  
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ТРАВМАТИЧНА ЗБРОЯ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ 

Розглядаються особливості ефективного застосування травматичної зброї 
під час самозахисту та її порівняння з вогнепальною зброєю. 

Ключові слова: вогнепальна зброя, травматична зброя, самозахист, самооборона, 
психологічний ефект, снаряди несмертельної дії. 

Травматична зброя – це зброя несмертельної дії призначена для відстрілу гумових 
патронів несмертельної дії, споряджених гумовими або аналогічними по своїх властивостях 
метальними снарядами. 

Травматична зброя відрізняється від вогнепальної лише декількома вагомими ознаками:  
1) у каналі ствола травматичної зброї замість нарізів знаходяться «вставки», які не 

дадуть змоги зробити постріл з металевим снарядом;  
2) ствол травматичної зброї розроблено з менш міцних матеріалів ніж вогнепальної. 

Тому, навіть коли «вмільці» сточують ці вставки - ствол не може витримати постріл з 
патрона для вогнепальної зброї, що приведе до деформування стволу.  
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