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РОЗВИТОК І ВДОСКОНАЛЕННЯ РІВНЯ ФІЗИЧНОЇ 
ПІДГОТОВЛЕНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ  
НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ З ВИКОРИСТАННЯМ 
СТРУКТУРНОЇ МОДЕЛІ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
Статтю присвячено  актуальним питанням розвитку  й  удосконалення  рівня фізичної  підго-

товленості  майбутніх  офіцерів  Національної  гвардії  України.  Моніторинг  наявної  науково-ме-
тодичної  та  спеціальної  літератури,  даних  інтернет-джерел  свідчить  про  те,  що  питанням 
пошуку й обґрунтування сучасних підходів розвитку й удосконалення рівня фізичної підготовле-
ності курсантів молодших курсів вищих військових навчальних закладів із використанням методу 
педагогічного моделювання уваги не приділено. Головною метою роботи є розроблення ефектив-
ної  структурної  моделі функціонального  розвитку  курсантів  командно-штабного факультету 
Національної  академії  Національної  гвардії  України  (НАНГУ)  на  початковому  етапі  професійної 
освіти.  З  метою  підтвердження  ефективності  розробленої  структурної  моделі  функціональ-
ного розвитку нами проведено педагогічний експеримент. У педагогічному експерименті взяли 
участь  курсанти  молодших  курсів  командно-штабного факультету  НАНГУ.  Педагогічний  екс-
перимент  проведено  в три  етапи  (упродовж  2018–2020  рр.).  Учасників  педагогічного  експери-
менту було розподілено на експериментальну групу (Ег, n = 28)  і контрольну групу (Кг, n = 31). 
На початку педагогічного експерименту досліджуванні Кг та Ег  за рівнем фізичного розвитку 
(основних фізичних якостей, військово-прикладних навичок) достовірно не відрізнялися (Р ≥ 0,05). 
Порівнюючи показники до та після використання запропонованої нами структурної моделі функ-
ціонального розвитку курсантів командно-штабного факультету НАНГУ на початковому етапі 
професійної  освіти,  установили,  що  результати,  отримані  наприкінці  педагогічного  експери-
менту, у досліджуваних групах суттєво підвищилися порівняно з вихідними даними, ці відмінно-
сті в основному достовірні (Ег, Р ≤ 0,05). Установлено, що впровадження в практику викладання 
навчальної дисципліни «Фізичне виховання та методика фізичної підготовки» структурної моделі 
функціонального розвитку майбутніх офіцерів НГУ сприяло підвищенню рівня фізичної підготов-
леності курсантів Ег (успішність – 100%; якість – 83,6; середній бал за групу – 4,6), на відміну 
від курсантів Кг (успішність – 100%; якість 79,7; середній бал за групу – 4,3). Результати дослі-
дження впроваджені в практику фізичної підготовки курсантів командно-штабного факультету 
НАНГУ. Перспективи подальших розвідок  у цьому напрямі  передбачають розроблення функціо-
нальних  комплексів  попутного  фізичного  тренування  майбутніх  офіцерів  НГУ  в  різних  умовах 
службово-бойової діяльності.

Ключові слова:  майбутні  офіцери,  фізична  підготовка,  методика,  педагогічне  моделювання, 
навчальна дисципліна, функціональний тренінг, військовослужбовці, модель, комплексне тренування.
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Постановка проблеми. Локальні військові 
конфлікти, терористична загроза, бойові дії на 
сході України зумовлюють необхідність участі 
держави в заходах спільної колективної безпеки. 
Нагальні світові проблеми змінюють систему між-
народної та національної безпеки. Пошук ефек-
тивних превентивних шляхів вирішення вищеза-
значених проблем зумовив формування нових 
вимог до професійного рівня представників різних 
силових структур України. Він досягається в про-
цесі бойової підготовки, який організовують і про-
водять офіцери. Тому не менш важливим є забез-
печення різнопланової та ефективної підготовки 
майбутніх офіцерів Національної гвардії України 
до виконання завдань за призначенням.

Події останніх років свідчать про наявність 
принципових розбіжностей між потребами та тра-
диційним змістом підготовки здобувачів вищої 
освіти вищих військових навчальних закладів 
України. Серед курсантів є такі, які сумніваються 
в готовності до виконання завдань за призначен-
ням, крім цього, спостерігається негативна тен-
денція щодо зниження рівня фізичної підготовле-
ності кандидатів на навчання у вищих військових 
навчальних закладах (визначення «вищий вій-
ськовий навчальний заклад» (далі – ВВНЗ) подано 
відповідно до Закону України «Про вищу освіту», 
розділ 1 (пункт 6)) [1].

Система професійної підготовки в Національній 
гвардії України (далі – НГУ) передбачає опану-
вання військовослужбовцями предметів бойової 
підготовки, основу яких становлять фізична, вог-
нева й тактична підготовка.

Фізична підготовка в НГУ спрямована на забез-
печення необхідного рівня фізичної готовності 
військовослужбовців до виконання завдань за 
призначенням, проводиться з урахуванням особ-
ливостей їхньої службово-бойової діяльності 
й має спеціальну спрямованість. Використання 
новітніх педагогічних моделей (педагогічних тех-
нологій) під час практичних занять з фізичної 
підготовки та інших форм фізичної підготовки 
з курсантами ВВНЗ НГУ під час їх професійного 
становлення забезпечує набуття ними необхід-
ного рівня готовності до виконання завдань за 
призначенням і є актуальним напрямом наукових 
досліджень.

Дослідження виконано відповідно до плану 
науково-дослідної роботи й дослідно-конструк-
торських робіт кафедри фізичної підготовки 
та спорту Національної академії Національної 
гвардії України; кафедри фізичного виховання 
і спорту Національного університету міського 
господарства імені А.Н. Бекетова та плану нау-
ково-дослідної роботи Глухівського національ-
ного педагогічного університету імені Олександра 
Довженка за темою «Професійно-особистісне 
становлення майбутнього фахівця у вищій школі 

в контексті інтеграції України до європейського 
освітнього простору» (номер державної реєстра-
ції 0117U004242).

Аналіз останніх досліджень і публікацій 
у напрямі розвитку й удосконалення рівня фізич-
ної підготовленості здобувачів вищої освіти ВВНЗ 
України викладено в роботах О.В. Хацаюка, 
Р.І. Любчича, В.В. Оленченка [2], В.О. Артем’єва, 
О.А. Ярещенка, В.В. Сергієнка [3], С.В. Романчука 
[4] та інших фахівців (Г.П. Грибана, Д.С. Грищенка, 
В.І. Добровольського, Г.А. Єдинака, С.В. Лещені, 
О.А. Моргунова, В.М. Кирпенка, К.В. Пронтенка, 
Д.І. Цися). У наукових працях вищезазначених 
фахівців галузі фізичного виховання різних груп 
населення висвітлено основні складники всебіч-
ного фізичного розвитку майбутніх офіцерів різних 
силових структур України, однак у цих напрацю-
ваннях неповною мірою розкриваються питання 
оптимальної побудови системи фізичної підго-
товки курсантів з урахуванням етапів багаторічної 
професійної підготовки.  

Моніторинг наявних педагогічних моделей роз-
витку й удосконалення рівня фізичної (спеціаль-
ної фізичної) підготовки майбутніх офіцерів ВВНЗ 
України та здобувачів вищої освіти цивільних 
закладів вищої освіти (ЗВО) виявив низку науко-
вих праць учених: В.Ю. Бикова [5], Н.В. Вербина 
[6], В.В. Краєвського [7], Є.О. Лодатка [8],  
О.В. Хацаюка [9], Г.А. Шандригося [10] – 
та інших фахівців (Н.В. Бахмата, Н.О. Брюханової, 
А.Г. Галімова, О.М. Куцевола, І.Г. Осадчого, 
Т.І. Пушкар, М.В. Скуріхіна, А.О. Теплицької), у яких 
розкриваються необхідні домінанти і які забез-
печують планомірне й ефективне формування 
необхідних професійних компетентностей (вій-
ськово-прикладних навичок, основних фізичних 
якостей) курсантів ВВНЗ (студентів ЗВО) в умо-
вах професійної освіти. Напрацювання вищеза-
значених учених є прийнятними для розроблення 
сучасної ефективної педагогічної моделі, яка 
забезпечує фізичний розвиток майбутніх офіцерів 
НГУ на початковому етапі професійної освіти. 

У свою чергу, аналіз чинної нормативно-право-
вої бази та керівних документів з організації фізич-
ної підготовки військовослужбовців НГУ свідчить 
про те, що загалом питанням формування необ-
хідних військово-прикладних навичок і фізичних 
якостей приділяється достатньо уваги. Варто зау-
важити, що в правовому полі перебуває норма-
тивно-правовий документ «Інструкція з організації 
фізичної підготовки в Національній гвардії України» 
[11] (далі – Інструкція), яка забезпечує планомірний 
та ефективний процес фізичного розвитку військо-
вослужбовців НГУ, але неповною мірою акцентує 
увагу на початковому періоді професійної освіти 
майбутніх офіцерів ВВНЗ НГУ, що підкреслює акту-
альність обраного напряму дослідження й потре-
бує додаткової модернізації її складників. 
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Також, попри значний інтерес фахівців фізич-
ної підготовки представників силових структур 
України до обраного напряму, у наукових дослід-
женнях частково врахований наявний позитивний 
досвід бойових дій, а також недостатньо проана-
лізовані організаційно-педагогічні умови розвитку 
й удосконалення фізичної підготовленості майбут-
ніх офіцерів; недостатньо досліджено їхній вплив 
на особистість. Вищезазначене підкреслює акту-
альність дослідження. 

Аналіз нормативних документів низки наукових 
джерел у напрямі дослідження сучасного стану 
готовності майбутніх офіцерів до службово-бойо-
вої діяльності в процесі професійної підготовки 
дав змогу виявити такі суперечності між: 

– потребою трансформування програми під-
готовки майбутніх офіцерів НГУ в умовах навчання 
у ВВНЗ з урахуванням досвіду військовослужбов-
ців НАТО та використанням новітніх методик (тех-
нологій) їх підготовки з різних навчальних дисци-
плін; 

– потребою вибору ефективної педагогічної 
моделі розвитку й удосконалення рівня фізичної 
підготовленості майбутніх офіцерів з метою надій-
ного виконання завдань за призначенням в умо-
вах ВВНЗ та наявною освітньо-професійною про-
грамою підготовки майбутніх офіцерів НГУ.

Незважаючи на значну кількість робіт наяв-
ної науково-методичної і спеціальної літера-
тури, даних інтернет-джерел, питанням пошуку 
й обґрунтування сучасних підходів розвитку 
й удосконалення рівня фізичної підготовленості 
курсантів молодших курсів Національної академії 
Національної гвардії України (командного напряму 
підготовки) із використанням методу педагогічного 
моделювання уваги не приділено, що потребує 
додаткового дослідження. 

Мета статті – розроблення ефективної струк-
турної моделі функціонального розвитку курсан-
тів командно-штабного факультету Національної 
академії Національної гвардії України на початко-
вому етапі професійної освіти.

Для досягнення мети дослідження планува-
лося вирішити такі завдання: 

– провести аналіз науково-методичної та спе-
ціальної літератури (інтернет-джерел) у напрямі 
розвитку та удосконалення рівня фізичної підго-
товленості здобувачів вищої освіти ВВНЗ України; 

– здійснити моніторинг наявних педагогічних 
моделей розвитку й удосконалення рівня фізичної 
(спеціальної фізичної) підготовки майбутніх офі-
церів ВВНЗ України;

– провести аналіз чинної нормативно-пра-
вової бази та керівних документів з організації 
фізичної підготовки військовослужбовців НГУ;

– розробити й апробувати структурну модель 
функціонального розвитку й удосконалення рівня 
фізичної підготовленості курсантів молодших кур-

сів Національної академії Національної гвардії 
України в системі їх професійної освіти.

Виклад основного матеріалу. Відповідно до 
моніторингу наявної науково-методичної та спеці-
альної літератури (інтернет-ресурсів), ураховуючи 
попередні дослідження вищезазначених провід-
них учених [5–10], педагогічне моделювання має 
свої різновиди, а саме: може бути засобом про-
гностичного аналізу різних видів системи вищої 
освіти; може бути сутністю певної інформацій-
ної структури змісту вищої освіти; моделювання 
може виступати як навчальна дія, при цьому сама 
модель являє собою засіб організації освітнього 
процесу й водночас є його метою, щоб здобувачі 
вищої освіти мали змогу оволодіти необхідними 
прийомами, які характерні для моделювання.

Також варто зауважити, що дидактичне моде-
лювання є складною педагогічною структурою, 
яка складається з певних блоків, що взаємопов’я-
зані між собою (перебувають у залежності один 
із одним). Для кожного блоку характерною є своя 
процедура моделювання, яка спрямована на 
зміну об’єкта чи приведення його у відповідність 
до мети й завдань освітнього процесу. Крім цього, 
метод моделювання є одним із ефективних спосо-
бів вирішення різноманітних завдань. Методична 
користь від моделювання в практиці фізичної під-
готовки здобувачів вищої освіти ВВНЗ НГУ відо-
бражає все нове, що необхідне для якісного вико-
нання завдань ними на різних етапах професійної 
освіти й під час проходження військової служби на 
первинних офіцерських посадах у бойових підроз-
ділах НГУ в майбутньому.

Формування необхідних військово-приклад-
них навичок і фізичних якостей у майбутніх офі-
церів НГУ командного напряму підготовки здійс-
нюється згідно з робочою програмою навчальної 
дисципліни «Фізичне виховання та методика 
фізичної підготовки» [12]. Ця навчальна дис-
ципліна реалізується через відповідні змістові 
модулі (ЗМ), які відпрацьовані відповідно до 
Інструкції [11]. Одним із ефективних змістових 
модулів є ЗМ 8. Комплексні заняття, що забез-
печують всебічний фізичний розвиток необхідних 
фізичних якостей і військово-прикладних нави-
чок. До змісту цього змістового модуля увійшли 
фізичні вправи та прийоми з різних розділів 
фізичної підготовки військовослужбовців НГУ, 
що робить практичні заняття досить насиченими 
й ефективними (функціональними).

Включення в зміст вищезазначеного змістового 
модуля фізичних вправ і прийомів з функціональ-
ного багатоборства (кросфіту) значно підвищить 
рівень фізичної та спеціальної фізичної підготов-
леності курсантів командного напряму підготовки 
молодших курсів ВНЗ НГУ, що забезпечить якісне 
виконання ними завдань за призначенням на різ-
них етапах професійної освіти. 



2020 р., № 69, Т. 2.

27
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Рис. 1. Структурна модель функціонального розвитку курсантів командно-штабного факультету НАНГУ  
на початковому етапі професійної освіти
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З метою визначення ефективності запропо-
нованого нами методу педагогічного моделю-
вання з використанням засобів функціонального 
багатоборства, спрямованого на розвиток і вдо-
сконалення рівня фізичної підготовленості кур-
сантів молодших курсів Національної академії 
Національної гвардії України (командного напряму 
підготовки), проведено педагогічний експеримент 
(упродовж 2018–2020 рр.). 

На першому етапі дослідження (вересень-ли-
стопад 2018 р.) проведено аналіз науково-мето-
дичної та спеціальної літератури (інтернет-дже-
рел) у напрямі розвитку й удосконалення рівня 
фізичної підготовленості здобувачів вищої освіти 
ВВНЗ України; здійснено моніторинг наявних 
педагогічних моделей розвитку й удосконалення 
рівня фізичної (спеціальної фізичної) підготовки 
майбутніх офіцерів ВВНЗ України; проведено ана-
ліз чинної нормативно-правової бази та керівних 
документів з організації фізичної підготовки вій-
ськовослужбовців НГУ й інших силових структур.

Під час другого етапу педагогічного експери-
менту (грудень 2018 р. – лютий 2020 р.) здійсню-
валося розроблення та апробація педагогічної 
моделі розвитку й удосконалення рівня фізич-
ної підготовленості курсантів молодших курсів 
командно-штабного факультету Національної 
академії Національної гвардії України в системі 
їх професійної освіти. Крім цього, на цьому етапі 
досліджувався вплив фізичної підготовленості 
курсантів на практичне виконання контрольних 
нормативів з основних предметів бойової підго-
товки (тактичної та вогневої підготовки).

Учасників педагогічного експерименту було 
розподілено на експериментальну групу (Ег, n=28) 
і контрольну групу (Кг, n=31). На початку педагогіч-
ного експерименту досліджуванні Кг та Ег за рів-
нем фізичного розвитку (основних фізичних яко-
стей, військово-прикладних навичок) достовірно 
не відрізнялися (Р≥0,05). 

Під час педагогічного експерименту курсанти 
Кг використовували традиційну методику розвитку 
фізичних якостей і військово-прикладних навичок, 
передбачених робочою програмою навчальної 
дисципліни «ФВ та МФП». У свою чергу, досліджу-
вані Ег під час педагогічного експерименту вико-
ристовували педагогічну модель функціонального 
розвитку (рис. 1) із засобами кросфіту (під час 
практичних занять ЗМ 8. Комплексні заняття). 

Для більш ефективної організації освітнього 
процесу з дисципліни «ФВ та МФП» курсантів Ег 
нами розроблена програма практичних занять 
(комплексних), яка спрямована на збільшення 
функціональних можливостей організму дослі-
джуваних.

Ці рухові дії (мультифункціональні) мали такі 
переваги: були можливими для практичного від-
працювання курсантами різних рівнів фізичного 
розвитку; давали змогу досягати максимального 
ефекту за мінімальний проміжок часу; значну 
частину комплексів можна було виконувати без 
додаткового інвентарю тощо й на відкритому повітрі. 

Крім цього, мультифункціональні рухові дії 
мали й інші переваги, а саме: під час технічно пра-
вильного виконання фізичних вправ забезпечува-
лися заходи запобігання травматизму (безпеки); 
для підвищення результатів застосовувався зма-
гальний метод; практичні заняття передбачали 
використання значної кількості багатофункціо-
нальних рухових дій; існувала можливість вико-
нання фізичних вправ із різною кількістю груп 
курсантів, різних рівнів фізичної підготовленості. 
У системі занять функціональним багатоборством 
(кросфітом) комбінуються такі види рухової актив-
ності, як інтервальний біг, веслування, стрибки, 
лазіння по канату, вправи на кільцях і перекла-
динах (брусах), силові вправи з використанням 
гир, штанги та важких предметів. Додатково нами 
використовувалися тренажери та спеціальні 
вправи з єдиноборств, що сприяло підвищенню 

технічної майстерності курсантів зі службо-
во-прикладного рукопашного бою. 

Наприкінці педагогічного експери-
менту (лютий 2020 р.) проведено кон-
трольно-перевірочне заняття, метою 
якого була перевірка рівня фізичної під-
готовленості досліджуваних курсантів Ег 
та Кг. Порівнюючи показники до та після 
використання запропонованої нами струк-
турної моделі функціонального розвитку 
курсантів командно-штабного факультету 
НАНГУ на початковому етапі професій-
ної освіти встановлено, що результати 
(рис. 2), отримані наприкінці педагогічного 
експерименту в досліджуваних групах, 
суттєво підвищилися порівняно з вихід-
ними даними, і ці відмінності в основному 
достовірні (Ег, Р ≤ 0,05). 
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Рис. 2. Рівень фізичної підготовленості курсантів Кг (n = 31)  
та Ег (n = 28) упродовж педагогічного експерименту (2018–2020 рр., 
визначено середній бал за результатами заліково-екзаменаційних 

сесій з дисципліни «ФВ та МФП»)
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Висновки і пропозиції. Отже, мета й завдання 
дослідження виконані. Під час дослідження про-
ведено науковий пошук та обґрунтовано сучасні 
підходи стосовно розвитку й удосконалення рівня 
фізичної підготовленості курсантів молодших кур-
сів Національної академії Національної гвардії 
України (командного напряму підготовки) з вико-
ристанням методу педагогічного моделювання.

Відповідно до аналізу науково-методичної 
та спеціальної літератури (інтернет-джерел) 
у напрямі розвитку й удосконалення рівня фізич-
ної підготовленості здобувачів вищої освіти ВВНЗ 
України, моніторингу наявних педагогічних моде-
лей розвитку й удосконалення рівня фізичної 
(спеціальної фізичної) підготовки майбутніх офі-
церів ВВНЗ України, аналізу чинної норматив-
но-правової бази (керівних документів) з організа-
ції фізичної підготовки військовослужбовців НГУ, 
розроблено та апробовано структурну модель 
функціонального розвитку курсантів команд-
но-штабного факультету НАНГУ на початковому 
етапі професійної освіти.

Установлено, що впровадження в практику 
викладання навчальної дисципліни «ФВ та МФП» 
структурної моделі функціонального розвитку 
майбутніх офіцерів НГУ сприяло підвищенню 
рівня фізичної підготовленості курсантів Ег (успіш-
ність – 100%; якість – 83,6; середній бал за групу – 
4,6), на відміну від курсантів Кг (успішність – 100%; 
якість 79,7; середній бал за групу – 4,3). 

Метод моделювання в дослідженні проблеми 
фізичної підготовки майбутніх офіцерів НГУ є най-
більш прийнятним, дає змогу уточнити вид і прин-
ципи, відповідно до яких розробляється необхідна 
модель фізичної підготовленості курсантів, струк-
турними складниками якої є такі блоки: цільовий, 
змістово-організаційний, оціночно-результатив-
ний, де важливими педагогічними чинниками 
є ефективний підхід, інтеграція, тренувальний 
план, стандарти підготовленості майбутніх офі-
церів НГУ. Результати дослідження впроваджені 
в практику фізичної підготовки курсантів команд-
но-штабного факультету Національної академії 
Національної гвардії України. 

Перспективи подальших розвідок у цьому 
напрямі передбачають розроблення функціональ-
них комплексів попутного фізичного тренування 
майбутніх офіцерів НГУ в різних умовах служ-
бово-бойової діяльності.
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The article is devoted to topical issues of development and improvement of the level of physical training 
of  future  officers  of  the  National  Guard  of  Ukraine.  Monitoring  of  available  scientific,  methodological 
and specialized literature, data from Internet sources indicates that we have not identified any issues regarding 
the search and justification of modern approaches to the development and improvement of the level of physical 
training  of  junior  cadets  of  higher  educational  establishments  using  the method  of  pedagogical modeling. 
The main  purpose  of  this work  is  to  develop  an  effective  structural model  for  the  functional  development 
of the cadets of the command and staff faculty of the National Academy of National Guard of Ukraine (NANGU) 
at the initial stage of professional education. In order to confirm the effectiveness of the developed structural 
model of functional development, we conducted a pedagogical experiment. The pedagogical experiment was 
attended by the cadets of junior courses of the command staff of the NANGU. The pedagogical experiment was 
conducted in three stages (during 2018–2020). Participants of the pedagogical experiment were divided into 
the experimental group (Eg, n = 28) and the control group (KG, n = 31). At the beginning of the pedagogical 
experiment, Kg and Eg studies did not differ significantly in the level of physical development (basic physical 
qualities, military-applied  skills)  (P ≥ 0.05).  Comparing  the  indicators  before  and  after  using  our  proposed 
structural model of functional development of cadets of the command staff of the NANGU at the initial stage 
of vocational education, it is found that the results obtained at the end of the pedagogical experiment in the study 
groups significantly increased compared to the baseline data (P ≤ 0.05). It is established that the introduction 
into the practice of teaching the discipline «Physical Education and Physical Training Methods» of the structural 
model of functional development of future officers of NGU contributed to the increase of the level of physical 
training of cadets Eg (success – 100%; quality – 83.6; average grade for the group – 4.6) unlike Kg cadets 
(success rate – 100%; quality 79.7; average grade for the group – 4.3). The results of the study are implemented 
in  the practice of physical  training of cadets of  the command-staff  faculty of NANGU. Prospects  for  further 
intelligence in this area include the development of functional complexes of accompanying physical training 
of future NGU officers in different conditions of combat service.

Key words: future officers,  physical  training, methodology, pedagogical modeling, discipline,  functional 
training, military personnel, model, comprehensive training.


