
2020 р., № 72, Т. 2.

47© Забродський С. С., Хацаюк О. В., Нестеров О. С., Власко C. В., Большаков О. О., 2020

УДК 355.233.22(043.3)-004.738.5:[37.016:81]
DOI https://doi.org/10.32840/1992-5786.2020.72-2.9

С. С. Забродський
начальник служби навчально-методичної та аналітичної роботи

відділу фізичної підготовки і спорту
Головного управління Національної гвардії України

О. В. Хацаюк
заслужений тренер України з кікбоксингу,

старший викладач кафедри тактичної та спеціальної фізичної підготовки
Харківського національного університету внутрішніх справ

О. С. Нестеров
старший викладач кафедри фізичного виховання і спорту

Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного

C. В. Власко
викладач кафедри фізичного виховання

Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова

О. О. Большаков
викладач кафедри фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту

Військового інституту танкових військ
Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»

ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ФОРМ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 
У СИСТЕМУ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ
Забезпечення необхідного рівня фізичної готовності майбутніх офіцерів до виконання завдань за 

призначенням в умовах всесвітньої пандемії є важливим практичним завданням, що забезпечить фор-
мування (підтримання) важливих професійних компетентностей у представників зазначеної катего-
рії в системі їх професійної освіти. Головною метою роботи є розроблення та апробація педагогічної 
моделі формування професійних компетентностей майбутніх офіцерів Національної гвардії України 
із використанням нових форм фізичного виховання (підготовки) в умовах карантинних обмежень.

На першому етапі дослідно-експериментальної роботи здійснено моніторинг науково-методичних, 
спеціальних джерел та інтернет-ресурсів у вибраному напрямі дослідження. У відповідності до резуль-
татів аналізу теоретико-методологічних основ забезпечення системи фізичної підготовки майбутніх 
офіцерів Національної гвардії України (НГУ) членами науково-дослідної групи розроблено педагогічну 
модель формування професійних компетентностей майбутніх офіцерів НГУ із використанням нових 
форм фізичного виховання (підготовки) в умовах карантинних обмежень (надалі – педагогічна модель). 

З метою апробації зазначеної педагогічної моделі в системі професійної освіти майбутніх офіце-
рів НГУ проведено педагогічний експеримент, у якому взяли участь курсанти командно-штабного 
факультету Національної академії Національної гвардії України (НАНГУ, n=49 чол.). Досліджуваних 
курсантів було розподілено на контрольну групу (Кг, n=24 чол.) та експериментальну групу 
(Ег, n=25 чол.). До початку педагогічного експерименту майбутні офіцери НГУ за рівнем розвитку 
загальної фізичної підготовки (сила, швидкість, витривалість) достовірно не відрізнялися (Р>0,05). 

Під час педагогічного експерименту досліджувані курсанти Кг використовували методику розвитку 
та удосконалення загальної фізичної підготовки, яка передбачена відповідними навчальними планами, про-
грамами та методичними рекомендаціями з організації системи фізичної підготовки військовослужбовців 
НГУ в умовах карантинних обмежень. Своєю чергою досліджувані майбутні офіцери Ег додатково вико-
ристовували розроблену нами педагогічну модель, що сприяло підтриманню індивідуального рівня фізич-
ної підготовки. Порівнюючи показники до та після використання запропонованої нами педагогічної моделі, 
встановлено, 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). 

Результати, отримані наприкінці педагогічного експерименту, а також показники рівня загаль-
ної фізичної підготовки досліджуваних Ег свідчать про ефективність розробленої нами педагогічної 
моделі, яка забезпечує збереження необхідного індивідуального рівня фізичної готовності курсантів 
до службово-бойової діяльності (виконання завдань за призначенням). 

Ключові слова: готовність, дистанційна освіта, компетентність, майбутні офіцери, професійна 
освіта, фізична підготовка, фізичні вправи, форми фізичної підготовки, функціональні комплекси.
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Постановка проблеми. Глобальним викли-
ком для професійної освіти майбутніх офіцерів 
різних силових структур та спеціальних служб 
України, зокрема і для системи фізичної підго-
товки і спорту Національної гвардії України (НГУ), 
стала гостра респіраторна хвороба COVID-19, 
спричинена коронавірусом SARS-CoV-2 (надалі – 
COVID-19). Хвороба вийшла за межі однієї кра-
їни та набула світових масштабів, захопивши 
всі країни, спричинивши всесвітню пандемію. 
Ситуація, у якій опинилися представники «сило-
вих структур» України, поставила перед фахів-
цями системи професійної підготовки завдання – 
у найкоротші терміни перевести особовий склад 
на дистанційну систему бойової підготовки, яка 
забезпечує ефективне виконання ними завдань 
за призначенням у різних умовах службово-бойо-
вої діяльності.

Не оминуло вищезазначене й відділ фізич-
ної підготовки і спорту Головного управління 
Національної гвардії України, адже самоізоляція – 
не привід знижувати рівень фізичної готовності 
особового складу Національної гвардії України 
(НГУ), а також згортати активну професійну 
діяльність і спортивну кар’єру військовослужбов-
ців-спортсменів високої кваліфікації.

Варто зауважити, що повноцінно організувати 
тренувальний процес з фізичної підготовки осо-
бового складу НГУ у зазначених обставинах не 
досить просто, але з урахуванням наявних сучас-
них наукових розробок (педагогічних технологій) у 
вибраному нами напрямі дослідження це цілком 
імовірно. Таким чином, зазначене вище є важли-
вим практичним завданням, що підкреслює акту-
альність вибраного напряму дослідження, адже 
зниження рівня професійних компетентностей 
військовослужбовців НГУ (представників інших 
силових структур і спеціальних служб України), 
зокрема рівня індивідуальної фізичної готовності, 
може призвести до зниження ефективності вико-
нання ними завдань за призначенням. 

Дослідження виконане у відповідності до 
плану науково-дослідної роботи і дослідно-кон-
структорських робіт відділу фізичної підготовки і 
спорту Головного управління Національної гвардії 
України (2020 р.). 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Аналіз науково-методичної, спеціальної літера-
тури та інтернет-ресурсів (перший етап дослі-
дження, березень 2020 р.) у вибраному напрямі 
дав змогу нам визначити низку науковців: 
О.А. Авдеюка, А.М. Ковальчука, А.Д. Макарова, 
М.М. Махібороду, А.В. Морозова, А.А. Орлова, 
Р.М. Петруньову, В.І. Плещенка, Д.В. Ракутіна, 
Ю.А. Серебрякову, О.Ю. Скальську, М.І. Ходотова 
та інших учених і практиків, які у своїх працях 
висвітлили основні складники організації системи 
дистанційної освіти в умовах карантинних заходів.

Під час подальшого моніторингу науково-мето-
дичної та спеціальної літератури (інтернет-джерел) 
нашу увагу привернули роботи: В.А. Шемчука [1],  
О.М. Ставицького [2], О.А. Гаркавого, Ю.К. Бело  - 
шенка, К.В. Ананченка [3], Р.І. Любчича, В.В. Олен-
ченка [4], О.В. Хацаюка [5] та О.Д. Богда нюка, 
І.Г. Блощинського, О.В. Діденка, Л.П. Маслака, 
А.М. Машталіра, С.Т. Полторака, Т.В. Трегубенко, 
А.В. Турчинова, А.М. Чуха, Д.В. Швеця, В.В. Ягу-
пова, у яких розкриваються актуальні питання фор-
мування професійних компетентностей у майбут-
ніх офіцерів у системі їх професійної освіти.

Цікавими, на наш погляд, є роботи учених: 
В.П. Бізіна [6], С.В. Лещені, С.С. Забродського 
[7], Н.О. Терентьєвої [8], О.В. Донець, В.І. Бугая 
[9], К.В. Козерука [10] та інших учених і практи-
ків: А.Ю. Арабаджи, В.І. Балухтіна, В.В. Брича, 
В.М. Гузара, С.В. Криштановича, В.А. Мирного, 
О.В. Пономаренка, Г.М. Тимченка, С.М. Юськіва, 
Ю.О. Яковенка, О.М. Школи, у яких висвітлюються 
актуальні питання у напрямі підтримання належ-
ного рівня фізичного розвитку представників різ-
них груп населення в умовах самоізоляції (каран-
тинних заходів).

Незважаючи на значну кількість робіт вибра-
ного нами напряму дослідження, праць з питання 
розробки сучасної педагогічної моделі форму-
вання професійних компетентностей майбутніх 
офіцерів Національної гвардії України із викорис-
танням нових форм фізичного виховання в умо-
вах карантинних обмежень нами не виявлено, що 
потребує подальших наукових розвідок.

Мета статті. Головною метою цієї роботи є 
розроблення та апробація педагогічної моделі 
формування професійних компетентностей май-
бутніх офіцерів Національної гвардії України із 
використанням нових форм фізичного виховання 
(підготовки) в умовах карантинних обмежень 
(на прикладі курсантів Національної академії 
Національної гвардії України).

Для досягнення мети дослідження планува-
лося вирішити такі завдання:

– провести моніторинг науково-методичної та 
спеціальної літератури (інтернет-ресурсів) у напрямі 
формування професійних компетентностей у май-
бутніх офіцерів у системі їх професійної освіти; 

– здійснити аналіз науково-методичної та 
спеціальної літератури у напрямі підтримання 
належного рівня фізичного розвитку представни-
ків різних груп населення в умовах самоізоляції 
(карантинних заходів);

– розробити та апробувати педагогічну модель 
формування професійних компетентностей май-
бутніх офіцерів Національної гвардії України із 
використанням нових форм фізичного виховання 
(підготовки) в умовах карантинних обмежень.

Виклад основного матеріалу. З метою якіс-
ної організації дослідження було створено нау-
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ково-дослідну групу, до складу якої увійшли про-
відні фахівці галузі фізичного виховання різних 
груп населення (фізичної підготовки та спорту 
військовослужбовців різних «силових структур» 
України), а саме: С.В. Лещеня, С.С. Забродський, 
О.В. Хацаюк, О.С. Нестеров, C.В. Власко, 
О.О. Большаков. Дослідження організовано в 
період карантинних обмежень в Україні (бере-
зень–червень 2020 р.).

У відповідності до результатів аналізу науко-
во-методичної та спеціальної літератури (інтер-
нет-ресурсів) членами науково-дослідної групи 
(другий етап дослідження, квітень–червень 
2020 р.) було розроблено та апробовано педа-
гогічну модель формування професійних ком-
петентностей майбутніх офіцерів Національної 
гвардії України із використанням нових форм 
фізичного виховання (підготовки) в умовах каран-
тинних обмежень (рис. 1).

З метою апробації зазначеної педагогічної 
моделі в системі професійної освіти майбутніх офі-
церів НГУ проведено педагогічний експеримент, у 
якому взяли участь курсанти командно-штабного 
факультету (3-ій рік навчання) Національної ака-
демії Національної гвардії України (НАНГУ, n=49 
чол.). Варто також зауважити, що всі курсанти дали 
згоду на участь у педагогічному експерименті, що 
засвідчено відповідним актом. Педагогічний екс-
перимент організовано з урахуванням наявних 
загальноприйнятих світових етичних норм, яких 
слід дотримуватися ученим під час проведення 
різного роду наукових досліджень.

Досліджуваних курсантів було розподілено на 
контрольну групу (Кг, n=24 чол.) та експеримен-
тальну групу (Ег, n=25 чол.), вік досліджуваних 
19–20 років. До початку педагогічного експери-
менту майбутні офіцери НГУ за рівнем розвитку 
загальної фізичної підготовки (сила, швидкість, 
витривалість) достовірно не відрізнялися (Р>0,05).

Під час педагогічного експерименту дослі-
джувані курсанти Кг використовували методику 
розвитку та удосконалення загальної фізич-
ної підготовки, яка передбачена відповідними 
навчальними планами, програмами та методич-
ними рекомендаціями з організації системи фізич-
ної підготовки військовослужбовців НГУ в умовах 
карантинних обмежень. 

Своєю чергою досліджувані майбутні офіцери 
Ег додатково використовували розроблену нами 
педагогічну модель (рис. 1), що сприяло підтри-
манню індивідуального рівня фізичної підготовки. 
Слід також підкреслити, що зазначена педаго-
гічна модель використовувалася тричі на тиждень 
упродовж зазначеного періоду педагогічного екс-
перименту (під час практичних занять з дисци-
пліни «Фізичне виховання та методика фізичної 
підготовки» згідно з розкладом занять, а також під 
час спортивно-масової роботи).

Важливим є той факт, що змістову частину 
фізичної підготовки курсантів становили відпо-
відні функціональні комплекси («Гвардійський 
комплекс» [11]) та фізичні вправи, які сприяють 
підтриманню належної фізичної форми, необхід-
ної для виконання завдань за призначенням у 
різних умовах службово-бойової діяльності. Крім 
цього, використовувалися сучасні мультимедійні 
технології [12] (для формування правильної уяви у 
досліджуваних курсантів Ег про техніку виконання 
фізичних вправ та функціональних комплексів). 

Порівнюючи показники до та після викори-
стання запропонованої нами педагогічної моделі, 
встановлено, що результати (рис. 2), отримані 
наприкінці педагогічного експерименту у дослі-
джуваних групах, суттєво підвищилися порівняно 
із вихідними даними, і ці відмінності в основному 
достовірні (Ег, P<0,05).

Оцінювання наявного рівня фізичної підготовки 
здійснено у відповідності до чинної нормативної 
бази з фізичної підготовки у НГУ [13] (4-бальна 
шкала; визначено середній бал, де «2» – міні-
мальна оцінка, а «5» –максимальна). Варто також 
зауважити, що визначення початкового рівня 
фізичної підготовки досліджуваних Кг та Ег здійс-
нено у відповідності до їх поточної успішності.

У відповідності до отриманих результатів 
(рис. 2) встановлено, що вплив карантинних обме-
жень на рівень фізичної підготовки досліджуваних 
курсантів мав як негативні, так і позитивні наслідки. 

Так, за рівнем розвитку витривалості упродовж 
педагогічного експерименту встановлено, що 
зазначений показник понизився у представників 
Кг на 0,3 бала, а у представників Ег на 0,2 бала 
відповідно. Зниження рівня розвитку витривало-
сті у досліджуваних курсантів Кг та Ег пов’язане 
із забороною на їх вихід за межі пункту постійної 
дислокації для практичного відпрацювання питань 
кросової підготовки (заборона на законодавчому 
рівні). Своєю чергою підвищення рівня розвитку 
сили та швидкості (рис. 2) пов’язане із викорис-
танням нами збалансованого та ефективного 
арсеналу фізичних вправ (функціональних комп-
лексів), а також наявної розвинутої навчально-ма-
теріальної бази з фізичної підготовки та спорту у 
пункті постійної дисклокації.

Крім цього, на заключному етапі педагогічного 
експерименту (20–25 червня 2020 р.) досліджу-
вані курсанти Кг та Ег взяли участь в онлайн-зма-
ганнях «Гвардійський комплекс» серед особового 
складу НГУ, ветеранів внутрішніх військ МВС 
України (ВВМВСУ), а також членів їхніх сімей 
в умовах самоізоляції [11]. У відповідності до 
результатів змагань встановлено, що представ-
ники Ег показали середній результат 155 разів, на 
відміну від представників Кг (137 разів), що додат-
ково підтверджує високу ефективність запропоно-
ваної нами педагогічної моделі. 
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Вимоги сьогодення 
(соціальне замовлення 

суспільства, вимоги щодо 
карантинних обмежень) 

гармонійно та фізично розвинутий військовослужбовець 
(курсант) здатний виконувати завдання за призначенням на 
високому професійному рівні у різних умовах СБД 

 
Мета 

забезпечення (збереження): необхідного рівня фізичної 
готовності до виконання завдань за призначенням, 
удосконалення спеціальної фізичної підготовки; формування 
теоретичних знань та практичних навичок у проведенні форм 
фізичної підготовки 

 
Методологічна основа 

підходи: цілісний, професійно-особистісний, редукційний, 
діяльнісний, інноваційний 
загально-дидактичні принципи навчання: спеціальні 
принципи фізичного виховання (безперервності, прогресування 
тренуючих дій, циклічності, вікової адекватності впливу, 
емоційності), принципи колового тренування (оптимізація 
часових показників роботи та відпочинку, збалансованість 
засобів спеціальної та фізичної підготовки, використання 
прикладних вправ та прийомів, контроль ЧСС, оптимальна 
кількість тренувальних станцій), суміжний тренінг 

 
Технічні засоби навчання 

(методика тренувань) 

прикладні комп’ютерні програми, відеомоніторинг, тренажери, 
підручні засоби тренування, нестандартні засоби тренування, 
попутне фізичне тренування, технології та методики 
біомеханічного аналізу рухових дій військовослужбовців 
(курсантів) 

 
Складові частини 

готовності 
військовослужбовців 

(курсантів) до службово-
бойової діяльності  

загально-
методична 

 
Критерії та показники 

предметний 

обсяг знань, рівень 
розвитку фізичних 

якостей 

спеціально-
методична 

практичний 

фізична підготовка 

спеціальна фізична 
підготовка 

індивідуально-
особистісна 

психофізичний 

мотивація 

самоаналіз 

психологічна 
стійкість 

Рівні  
готовності військовослужбовців 
(курсантів) до службово-бойової 

діяльності 

інтуїтивний репродуктивний усвідомлений 

творчий 

Результат  
готовність військовослужбовців (курсантів) до виконання 
завдань за призначенням у різних умовах службово-бойової 
діяльності  

Рис. 1. Педагогічна модель формування професійних компетентностей майбутніх офіцерів Національної гвардії України із 
використанням нових форм фізичного виховання (підготовки) в умовах карантинних обмежень
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Висновки і пропозиції. У результаті дослі-
дження розроблено та апробовано педагогічну 
модель формування професійних компетент-
ностей майбутніх офіцерів Національної гвардії 
України із використанням нових форм фізичного 
виховання (підготовки) в умовах карантинних 
обмежень.

Результати, отримані наприкінці педагогічного 
експерименту, а також показники рівня загальної 
фізичної підготовки досліджуваних Ег, свідчать 
про ефективність розробленої нами педагогічної 
моделі, яка забезпечує збереження необхідного 
індивідуального рівня фізичної готовності курсан-
тів до службово-бойової діяльності (виконання 
завдань за призначенням). 

Основними компонентами змісту розробленої 
нами педагогічної моделі є: функціональні комп-
лекси та фізичні вправи, які виконуються із дотри-
манням вимог карантинних заходів, рухливі ігри 
(регбол, мініфутбол, баскетбол та ін.). Крім цього, 
під час підбору тренувальних завдань необхідно 
дотримуватися таких вимог: фізичні вправи та 
функціональні комплекси повинні відображати 
специфічну (прикладну) спрямованість майбут-
ніх офіцерів; засоби фізичної підготовки курсантів 
повинні бути інтегрованими у загальну структуру 
тренувального процесу (та не повинні протирічити 
формуванню інших навичок та якостей курсантів); 
тестові завдання повинні викликати позитивні 
емоції та зацікавленість до їх практичного вико-
нання курсантами, а також повинні адекватно 
поєднуватися із традиційними фізичними впра-
вами та використовуватися як додаткові засоби 

(фактори), які сприяюють розширенню рухового 
потенціалу майбутніх офіцерів.

Отже, мету дослідження досягнуто, а завдання 
дослідження виконані. Результати дослідження 
впроваджені у систему фізичної підготовки кур-
сантів Харківського національного університету 
внутрішніх справ та Військового інституту тан-
кових військ Національного технічного універ-
ситету «Харківський політехнічний інститут». 
Перспективи подальших досліджень у зазначе-
ному напрямі передбачають розроблення педаго-
гічної моделі, спрямованої на підтримання нави-
чок рукопашної підготовки майбутніх офіцерів в 
умовах карантинних обмежень. 
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Zabrodskyi S., Khatsaiuk O., Nesterov O., Vlasko S., Bolshakov O. Introduction of modern forms 
of physical training in the system of professional education of future officers of the National Guard 
of Ukraine

Ensuring the required level of physical readiness of future officers to perform assigned tasks in a global 
pandemic is an important practical task that will ensure the formation (maintenance) of important professional 
competencies in this category in the system of their professional education. The main purpose of the work is to 
develop and test a Pedagogical model of forming Professional competencies of future Officers of the National 
Guard of Ukraine using new forms of Physical education (training) in conditions of quarantine restrictions. 

At the first stage of research and experimental work, monitoring of scientific and methodological, special 
sources and Internet resources in the chosen direction of research was carried out. In accordance with the 
results of the analysis of theoretical and methodological bases of providing the System of Physical Training 
of future Officers of the National Guard of Ukraine (NGU), members of the research group developed a 
pedagogical model of professional competencies of future NGU officers using new forms of Physical education 
(training) in a pandemic condition (hereinafter – the Pedagogical model).

In order to test this Pedagogical model in the System of Professional education of future Officers of NGU, 
a pedagogical experiment was conducted, which was attended by cadets of the Command and Staff faculty 
of the National Academy of the National Guard of Ukraine (NANGU, n=49 people). The studied cadets were 
divided into a Control group (Kg, n=24 people) and an Experimental group (Eg, n=25 people). Prior to the 
beginning of the Pedagogical Experiment, the future Officers of the NGU did not differ significantly in the level 
of development of general Physical readiness (strength, speed, endurance) (P>0.05).

During the Pedagogical Experiment, the studied cadets Kg used the method of development and 
improvement of general physical readiness, which is provided by the relevant curricula, programs and 
guidelines for the organization of the System of Physical Training of NGU servicemen in quarantine restrictions. 
In turn, the studied future Eg Officers additionally used the pedagogical model developed by us, which helped 
to maintain the individual level of Physical readiness. Comparing the indicators before and after using our 
proposed Pedagogical model, it was found that the results obtained at the end of the Pedagogical Experiment 
in the studied groups significantly increased compared to the original data and these differences are mostly 
significant (Eg, P<0,05).

The results obtained at the end of the Pedagogical Experiment, as well as indicators of the level of general 
physical readiness of the studied Eg indicate the effectiveness of our developed Pedagogical model, which 
ensures the preservation of the required individual level of physical readiness of cadets for combat activities.

Key words: readiness, distance education, competence, future officers, professional education, Physical 
Training, physical exercises, forms of Physical Training, functional complexes.
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