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ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ
ОФІЦЕРІВ-ФАХІВЦІВ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ І СПОРТУ
У НАПРЯМІ ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ
ІНТЕРАКТИВНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Розглянуто актуальну проблему формування професійних компетентностей,
необхідних для вдосконалення системи спеціальної фізичної підготовки особового складу із
використанням сучасних інтерактивних педагогічних технологій у фахівців фізичної
підготовки і спорту − представників силових структур та правоохоронних органів України.
Відповідно до результатів аналізу науково-методичної літератури з проблеми
спеціальної фізичної підготовленості військовослужбовців і представників силових
структур України нами розроблено та апробовано структурно-функціональну модель
формування професійних компетентностей фахівців фізичної підготовки і спорту Збройних
Сил України, Національної гвардії України та Національної поліції України у напрямі
використання сучасних педагогічних технологій з технічними засобами навчання в системі
спеціальної фізичної підготовки особового складу. Результати педагогічного експерименту
свідчать про сформування та збереження стійких навичок (професійних компетентностей)
володіння сучасними педагогічними технологіями із технічними засобами навчання в
офіцерів, які взяли участь у дослідженні – фахівців фізичної підготовки і спорту зазначених
вище силових структур та правоохоронних органів України.
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військовослужбовці;

Постановка проблеми. Прогресуюча всесвітня пандемія COVID-19,
нестабільна політична ситуація, підвищення злочинності в Україні та інші
суспільні негаразди, потребують високого рівня професійної підготовленості
від представників силових структур та правоохоронних органів України.
У свою чергу, прикладні професійні компетентності офіцерів – фахівців
фізичної підготовки і спорту Збройних Сил України (ЗСУ) та правоохоронних
органів України − є важливою сутнісною характеристикою, від якої значною
мірою залежить рівень спеціальної фізичної підготовленості особового складу,
що, без сумніву, сприяє зростанню їх готовності до виконання завдань за
призначенням.
Крім цього, на сьогодні важливим є удосконалення професійних
компетентностей таких фахівців з силових структур (правоохоронних органів
України) в системі їх професійної (службової) підготовки у напрямі
використання ними сучасних інтерактивних педагогічних технологій під час
безпосереднього виконання своїх функціональних обов’язків, що прискорить
формування необхідних прикладних рухових навичок у особового складу.
Зазначене вище підкреслює актуальність обраного напряму наукової розвідки.
Дослідження виконано відповідно до плану науково-дослідної роботи
навчально-наукового інституту фізичної культури та спортивно-оздоровчих
технологій Національного університету оборони України імені Івана
Черняховського (2019-2020 р.р.).
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У сучасній науково-методичній
літературі питанням використання педагогічних технологій в системі
підготовки фахівців для різних галузей військової та спортивної науки
присвячено достатню кількість наукових праць, зокрема, Байкової Л.А., Бізіна
В.П., Боєвої Н.І., Буланової М.В., Гамалія В.В., Кашлєва С.С., Лапутіна А.М.,
Панфілова А.П., Сластеніна В.А., Чернявської А.П., Щуркової Н.Є., Юдіна В.В.
та інших науковців.
Вищезазначені вчені у своїх наукових працях акцентують увагу на високій
ефективності педагогічних технологій, які впроваджені в освітній процес
здобувачів вищої освіти. Однак відповідна частка напрацювань на сьогодні є
застарілими, крім цього, ряд наукових розробок є надто дорогими для
впровадження у практичну діяльність вищих військових навчальних закладів
(ВВНЗ) ЗСУ та інших силових структур і спеціальних служб України.
Варто також підкреслити, що значна кількість педагогічних технологій,
розроблених провідними вченими, може бути трансформована та адаптована до
вимог сьогодення, що сприятиме підвищенню ефективності освітнього процесу
курсантів і слухачів ВВНЗ та удосконаленню системи професійної (службової)
підготовки військовослужбовців ЗСУ (правоохоронців МВС України).
Моніторинг науково-методичної, спеціальної літератури та інтернетджерел (1 етап дослідження, червень-серпень 2019 р.) з напряму використання
педагогічних технологій із технічними засобами навчання в системі бойової
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підготовки військовослужбовців силових структур та представників
спеціальних служб України (провідних країн світу) дозволив нам виявити ряд
наукових праць: Каратаєвої Д.О. [1], Бізіна В.П. [2], Тімченка О.В., Воробйова
І.В., Приходька І.І. [3], Єфімова Г.В., Шарія В.І., Мінасова В.С. [4], Моргунова
О.А., Ярещенка О.А. [5], Максимчука Б.А., Гаркавого О.А. [6] (можна додати,
що цією проблемою займалися також інші фахівці, зокрема: R. Smith,
J. Winkler, J. Polich, G. Baitan, P. Bogdanov, V. Terziev, М. Madanski, D. Kanev,
R. Sharma, I. Singhal, S. Gupta).
Цікавими за своїм змістом та науковою новизною є роботи: Альбіна М.І.
[7], Вачевського М.В. [8], Волошка Л.Б. [9], Митцева О.С. [10], Лянної О.В.,
Сущенка О.М. [11], Височіної Н.Л., Дяченка А.А., Антонюка А.Е. [12] (та
інших: Бобрицької В.І., Осипової Н.В., Петрука В.А., Процької С.М.,
Романишина І.В., Жалдака М.І.), у яких розкриваються основні ключові
домінанти розроблення сучасних педагогічних моделей, спрямованих на
формування професійних компетентностей у представників різних груп
населення. Зазначені вище наукові праці є корисними для впровадження у
систему професійної підготовки військовослужбовців ЗСУ та представників
правоохоронних органів України.
У свою чергу, в роботах: Любчича Р.І., Оленченка В.В. [13], Хацаюка О.В.
[14], Федоренко О.О., Ворони В.І. [15], Воробйової А.В. [16], Василенко М.І.,
Височіна Ф.С. [17], та інших провідних учених і практиків (Закорка І.П.,
Кирпенка В.М., Красоти В.М., Поповича О.І., Сергієнка Ю.Л., Федака С.С.,
Чуха А.М., Шлямара І.А.), викладені основні складові системи спеціальної
фізичної підготовленості представників силових структур та спеціальних служб
України.
Не дивлячись на значну кількість робіт обраного нами напряму
дослідження,
питанням
формування
(удосконалення)
професійних
компетентностей фахівців фізичної підготовки і спорту силових структур та
правоохоронних органів України у напрямі використання інтерактивних
педагогічних технологій під час професійної діяльності присвячено
недостатньо робіт, що потребує подальших наукових розвідок.
Мета дослідження – формування у фахівців фізичної підготовки і спорту
ЗСУ та правоохоронних органів України (Національної гвардії України,
Національної поліції України) професійних компетентностей необхідних для
використання сучасних інтерактивних педагогічних технологій в системі
спеціальної фізичної підготовки особового складу.
Для досягнення мети дослідження планувалося вирішити наступні
завдання:
- провести моніторинг науково-методичної та спеціальної літератури
(інтернет-джерел) у напрямі використання сучасних педагогічних технологій в
системі бойової підготовки військовослужбовців силових структур та
представників спеціальних служб України (провідних країн світу);
- здійснити аналіз спеціальної літератури у напрямі розроблення
педагогічних
моделей,
спрямованих
на
формування
професійних
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компетентностей у представників різних груп населення;
- проаналізувати результати, що представлено у науково-методичній
літературі з напряму спеціальної фізичної підготовленості представників
силових структур та правоохоронних органів України;
- розробити та апробувати структурно-функціональну модель формування
професійних компетентностей фахівців фізичної підготовки і спорту ЗСУ,
Національної гвардії України (НГУ) та Національної поліції України (НПУ) у
напрямі використання педагогічних технологій із технічними засобами
навчання в системі спеціальної фізичної підготовки особового складу.
Методи дослідження: аналіз та узагальнення результатів спеціальної
навчально-методичної та науково-методичної літератури і відповідних напряму
дослідження інтернет-ресурсів, інструментальні методи дослідження.
Виклад основного матеріалу. З метою якісного відпрацювання завдань та
досягнення мети дослідження було створено науково-дослідну групу, до складу
якої увійшли провідні учені та практики зазначеного вище напряму (Височіна
Н.Л., Гуніна Л.М., Хацаюк О.В., Томашевський В.В., Титович А.О.).
Дослідження організовано упродовж двох етапів (червень 2019-вересень 2020
р.р.). На другому етапі дослідження (вересень 2019 – вересень 2020 р.р.), у
відповідності до поставлених перед нами завдань проведено розроблення та
апробацію структурно-функціональної моделі формування професійних
компетентностей фахівців фізичної підготовки і спорту ЗСУ, НГУ та НПУ у
напрямі використання педагогічних технологій із технічними засобами
навчання в системі спеціальної фізичної підготовки військовослужбовців та
поліцейських.
Відповідно до результатів аналізу сутності вищезазначеного, нами
встановлено, що як один із шляхів вирішення окресленої проблематики, в
системі професійної (службової) підготовки фахівців фізичної підготовки і
спорту ЗСУ, НГУ та НПУ може використовуватися відеокомп’ютерна система
біомеханічного аналізу рухів індивіда «Katsumoto» (надалі – «Katsumoto») [2, с.
36-42]. Зазначена вище ВКС «Katsumoto» використову-ється у різних галузях
знань і практичної діяльності людини: педагогіці, фізичному вихованні різних
груп населення, фізичній терапії та ерготерапії, спортивній науці, анімації
тощо. Варто підкреслити, що в обраному нами напрямі дослідження, ВКС
«Katsumoto» дозволяє ефективно здійснити порівняльний аналіз та корекцію
технічних дій під час тренувань. Крім цього, ВКС «Katsumoto» проводить
обчислення напрямку і швидкості руху досліджуваного об’єкту у тривимірному
(двомірному) просторі. Додаткове обладнання, яке забезпечує роботу
зазначеної технології, закільцьоване у єдину систему через відповідний
аналоговий інтерфейс, що дозволяє зчитувати інформацію одночасно із 64
каналів в режимі реального часу. Основні робочі блоки (рис. 1) зазначеної
системи забезпечують стабільну та мобільну роботу під час її практичного
використання.
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Рис. 1. Основні робочі блоки ВКС «Katsumoto»

На початку другого етапу дослідження (1 блок, вересень 2019 р.), членами
науково-дослідної
групи
розроблено
експериментальну
структурнофункціональну модель формування професійних компетентностей фахівців
фізичної підготовки і спорту ЗСУ, НГУ та НПУ з акцентованим використанням технічних засобів навчання (ВКС «Katsumoto») та алгоритм її
застосування в системі спеціальної фізичної підготовки військовослужбовців та
поліцейських (рис. 2). Розроблена нами структурно-функціональна модель
містить наступні основні блоки: концептуально-цільовий, організаційнозмістовий, процесуальний та контрольно-коригувальний.
З метою практичної перевірки ефективності розробленої нами структурнофункціональної моделі, проведено педагогічний експеримент, у якому
прийняли участь фахівці фізичної підготовки і спорту ЗСУ (n=2 особи −
представники Військового інституту танкових військ Національного технічного
університету «Харківський політехнічний інститут»), НГУ (n=2 особи −
представники Національної академії Національної гвардії України) та НПУ
(n=2 особи − представники Харківського національного університету
внутрішніх справ). Під час реалізації 2 блоку (другий етап дослідження,
жовтень 2019 р.) із офіцерами вказаних категорій було проведено теоретичні та
практичні заняття по вивченню особливостей використання ВКС «Katsumoto» в
системі спеціальної фізичної підготовки військовослужбовців та поліцейських.
Третій блок другого етапу дослідження (листопад 2019 – вересень
2020 р.р.) передбачав використання ВКС «Katsumoto» під час практичних
занять зі спеціальної фізичної підготовки військовослужбовців (n=26 осіб,
курсанти старших курсів: Військового інституту танкових військ Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»; n=24
особи, курсанти Національної академії Національної гвардії України) та
поліцейських (n=22 особи − курсанти старших курсів Харківського національного університету внутрішніх справ).
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Мета: формування у фахівців фізичної підготовки і спорту ЗСУ та правоохоронних органів
України (НГУ, НПУ) професійних компетентностей необхідних для використання сучасних
педагогічних технологій в системі спеціальної фізичної підготовки особового складу

Концептуальноцільовий блок

Організаційнозмістовий блок

Процесуальний
блок

Контрольно коригувальний
блок

Етапи
впровадження
структурно-функціональної
моделі:
підготовчий, діяльнісний, узагальнювально-корекційний
Методологічні підходи: компетентнісний, особистісно-орієнтований,
системний, діяльнісний
Принципи: вибору оптимальної тренувальної технології, системності,
наочності, міжпредметності,
зв’язку теорії із практикою,
інформатизації, стійкості рухових навичок, усесторонності
Комплекс-навчально-методичного забезпечення використання
ВКС «Katsumoto» в системі СФП військовослужбовців ЗСУ та
правоохоронців МВС України: інструкція із використання ВКС
«Katsumoto», алгоритм роботи, типові плани практичного
використання системи під час практичних занять зі СФП, довідкова
науково-методична література із використання технічних засобів
навчання в системі фізичної підготовки (фізичного виховання) різних
груп населення, навчальний посібник «Технические средства обучения
двигательным действиям» [2], навчальні посібники з теорії та
методики фізичної підготовки військовослужбовців, нормативна база з
СФП, державні стандарти, індивідуальні навчально-дослідні завдання,
контрольні тестування, завдання для самостійної роботи
Засоби: фізичні вправи (прийоми РБ), технічні засоби навчання (ВКС
«Katsumoto», комплекси розвитку та удосконалення техніки та тактики
РБ, Інтернет-ресурси, мобільні пристрої, науковий інструментарій,
тренажери, відеоапаратура
Форми – навчальні заняття, спортивно-масова робота
Методи: практичний, дослідницький
Підходи: компетентнісний, діяльнісний, особистісно-орієнтований
Методи оцінювання (експертна оцінка, нормативна база зі СФП
військовослужбовців ЗСУ, НГУ та поліцейських НПУ)
Критерії сформованості прикладних компетентностей з організації
практичних занять (тренувань) зі спеціальної фізичної підготовки
військовослужбовців ЗСУ, НГУ та поліцейських НПУ із
використанням ВКС «Katsumoto»
Рівні сформованості інтерактивної прикладної компетентності
(початковий, базовий, підвищений, поглиблений)
Контроль: вхідний, поточний, константувальний, лікарський
контроль

Результат: ефективне та вміле використання педагогічних технологій із сучасними
технічними засобами навчання під час організації форм фізичної підготовки (СФП);
готовність до виконання функціональних обов'язків; розвиток та удосконалення рівня
фізичної (спеціальної фізичної) підготовленості особового складу; підвищення бойової
готовності підрозділів

Рис. 2. Структурно-функціональна модель формування професійних компетентностей
фахівців фізичної підготовки і спорту ЗСУ, НГУ та НПУ із акцентованим використанням
технічних засобів навчання (ВКС «Katsumoto») в системі спеціальної фізичної підготовки
військовослужбовців та представників силових структур (примітка: СФП – спеціальна
фізична підготовка)
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Варто зауважити, що всі учасники педагогічного експерименту дали згоду
на участь у дослідженнях, що підтверджено відповідними актами. Крім цього,
курсантів зазначених вище ВВНЗ було проінструктовано із заходів безпеки та
попередження травматизму під час практичних занять зі спеціальної фізичної
підготовки із використанням ВКС «Katsumoto».
З метою об’єктивності дослідження членами науково-дослідної групи та
офіцерами – фахівцями фізичної підготовки і спорту ЗСУ, НГУ і НПУ − було
прийнято рішення на використання ВКС «Katsumoto» під час вивчення
курсантами тематики «Заходи фізичного впливу» (рукопашна підготовка).
Надалі учасників педагогічного експерименту було розподілено на
репрезентативні контрольні (Кг, n=13 осіб) та експериментальні групи (Ег, n=13
осіб), які було сформовано з курсантів Військового інституту танкових військ
Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»
(ВІТВ НТУ «ХПІ»). Також до складу контрольних та експериментальних груп
увійшли курсанти Національної академії Національної гвардії України
(НАНГУ) − Кг (n=12 осіб), Ег (n=12 осіб); курсанти Харківського
національного університету внутрішніх справ (ХНУВС) – Кг (n=11 осіб), Ег
(n=11 осіб). До початку педагогічного експерименту досліджувані курсанти Кг
та Ег ВІТВ НТУ «ХПІ», НАНГУ, ХНУВС за рівнем технічної підготовленості з
рукопашного бою (техніки застосування заходів фізичного впливу) достовірно
не відрізнялися (Р≥0,05).
З метою формування навичок службово-прикладного рукопашного бою
(навичок застосування заходів фізичного впливу) представники Кг під час
практичних занять за вказаною тематикою в системі спеціальної фізичної
підготовки (СФП) використовували традиційну методику передбачену
відповідними планами та програмами. У свою чергу, досліджувані члени Ег під
час практичних занять з рукопашного бою (РБ) додатково викорис-товували
сучасний науковий інструментарій (ВКС «Katsumoto»).
Особливість практичного використання ВКС «Katsumoto» під час
практичних занять з РБ полягала у здійсненні відеозйомки під час
відпрацювання біомеханічних рухів. Отриману інформацію обробляли за
допомогою модулю обробки інформації зазначеної вище системи. Надалі
офіцерами – фахівцями фізичної підготовки і спорту (викладачами)− в режимі
реального часу здійснювалася корекція технічних дій досліджуваних Ег. Це
дозволило вже на наступній серії відпрацювання технічних дій РБ вносити
відповідні корективи (зміни) у програми рухового удосконалення
досліджуваних курсантів. Варто зауважити, що відпрацювання навчальних
питань здійснювалося у різні сторони, чим було ліквідовано асиметрію
досліджуваних курсантів Ег.
Розроблену нами педагогічну технологію із технічними засобами навчання
(ВКС «Katsumoto») використовували тричі на тиждень упродовж другого етапу
дослідження, що привело до накопичувального ефекту та удосконалення
техніки застосування заходів фізичного впливу (службово-прикладного
рукопашного бою) досліджуваних Ег (рис. 3) у різних умовах навчально82
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бойової діяльності.

Рис. 3. Динаміка формування навичок службово-прикладного рукопашного бою
(застосування заходів фізичного впливу) досліджуваних Кг та Ег (курсантів: ВІТВ НТУ
«ХПІ», n=26; НАНГУ, n=24; ХНУВС, n=22) упродовж педагогічного експерименту

Дослідження ефективності сформованості професійних компетентностей
(навичок застосування прийомів РБ) у курсантів Кг та Ег здійснювали шляхом
створення експертної оцінки за чотирьохбальною шкалою оцінювання, де «5» –
максимальний бал, а «2» – мінімальний. При порівнянні показників до та після
використання розробленої нами педагогічної моделі із технічними засобами
навчання (ВКС «Katsumoto») встановлено, що результати, отримані після
педагогічного експерименту у досліджуваних групах, зросли відносно вихідних
даних, і ці відмінності переважно є достовірні (Ег, P≤0,05).
Висновки та перспективи подальших досліджень. У дослідженні
проведено моніторинг науково-методичної, спеціальної літератури та інтернетресурсів у напрямі використання сучасних педагогічних технологій в системі
бойової підготовки військовослужбовців силових структур та представників
спеціальних служб України (провідних країн світу). Крім цього, членами
науково-дослідної групи здійснено аналіз спеціальної літератури у напрямі
розроблення педагогічних моделей, які спрямовані на формування професійних
компетентностей у представників різних груп населення, що дозволило нам
сформулювати мету та основні завдання дослідження, а також відпрацювати
детальний план роботи у зазначеному напрямі.
Відповідно до мети і завдань дослідження здійснено аналіз науковометодичної літератури зі спеціальної фізичної підготовленості представників
силових структур (правоохоронних органів) України, а в подальшому
розроблено та апробовано структурно-функціональну модель формування
професійних компетентностей фахівців фізичної підготовки і спорту ЗСУ, НГУ
та НПУ у напрямі використання сучасних педагогічних технологій із
технічними засобами навчання в системі СФП особового складу.
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В процесі проведення педагогічного експерименту у досліджуваних
офіцерів – фахівців фізичної підготовки і спорту (викладачів) ЗСУ, НГУ та
НПУ − сформовано стійкі навички (професійні компетентності) володіння
сучасними педагогічними технологіями із використанням технічних засобів
навчання. Крім цього, експериментально підтверджено високу ефективність
використання ВКС «Katsumoto» під час практичних занять з рукопашної
підготовки (застосування заходів фізичного впливу) в системі спеціальної
фізичної підготовки військовослужбовців (курсантів) ЗСУ, НГУ та курсантівполіцейських НПУ.
Результати дослідження впроваджені у систему спеціальної фізичної
підготовки військовослужбовців ЗСУ, НГУ та курсантів-поліцейських ХНУВС.
Напрями подальших досліджень передбачають розроблення алгоритму
застосування заходів фізичного впливу (основних складових прикладних
професійних компетентностей) майбутніх офіцерів в умовах ведення сутички із
супротивником в умовах обмеженого простору.
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Совершенствование профессиональных компетентностей офицеров-специалистов
физической подготовки и спорта в направлении использования современных
интерактивных педагогических технологий
Рассмотрена
актуальная
проблема
формирования
профессиональных
компетентностей специалистов физической подготовки и спорта Вооруженных Сил
Украины (правоохранительных органов Украины) необходимых для совершенствования
системы специальной физической подготовки личного состава с использованием
современных интерактивных педагогических технологий.
В соответствии с результатами анализа научно-методической литературы по
специальной физической подготовленности представителей силовых структур Украины,
нами разработана и апробирована структурно-функциональная модель формирования
профессиональных компетентностей специалистов физической подготовки и спорта
Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии Украины и Национальной полиции
Украины в направлении использования современных педагогических
технологий с
техническими средствами обучения в системе специальной физической подготовки личного
состава. Результаты педагогического эксперимента свидетельствуют о росте и
усовершенствовании профессиональных компетентностей в использовании современных
педагогических технологий с техническими средствами обучения у исследуемых офицеров –
специалистов физической подготовки и спорта указанных выше силовых структур и
правоохранительных органов Украины.
Ключевые
слова:
специалисты;
специальная
физическая
подготовка;
военнослужащие; полицейские; технические средства; педагогические технологии.
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Improving the Professional competencies of Officers-Specialists in Physical Training
and Sports in the direction of using Modern Interactive Pedagogical Technologies
Introduction.The topical problem of formation of professional competencies of specialists of
physical training and sports of the Armed Forces of Ukraine (law enforcement bodies of Ukraine)
necessary for improvement of system of special physical training of personnel with use of modern
interactive pedagogical technologies is considered.
Purpose.The purpose of the study is to form in Specialists of Physical Training and Sports of
the Armed Forces of Ukraine and law enforcement agencies of Ukraine (National Guard of
Ukraine, National Police of Ukraine) Professional competencies necessary for the use of Modern
Interactive Pedagogical Technologies in the System of Special Physical Training.
Methods.Analysis and generalization of the results of Special Educational-methodical and
Scientific-methodical literature and relevant areas of research of Internet resources, Instrumental
research methods.
Results.Comparing the indicators before and after the use of our developed Pedagogical
Model with Technical teaching aids (VKS «Katsumoto»), it was found that the results obtained after
the Pedagogical Experiment in the Studied groups increased compared to baseline and these
differences are mostly significant (Eg, P≤0,05).
Originality.The results of the Research are introduced into the System of Special Physical
Training of Servicemen of the Armed Forces of Ukraine, the NationalGuard of Ukraineand police
cadets of the KNUVS.Areas of further Research include the development of an algorithm for the
application of Physical Measures (the main components of applied Professional Competencies) of
Future Officers in a skirmish with the enemy in a confined space.
Conclusion. In the process of conducting a Pedagogical Experiment in the studied Officers –
specialists in Physical Training and Sports (teachers) of the Armed Forces, NGU and NPU, formed
stable skills (professional competencies) mastery of Modern Pedagogical Technologies using
Technical Teaching tools. In addition, the high efficiency of the use of VKS «Katsumoto» during
practical classes in hand-to-hand training (application of physical measures) in the System of
Special Physical Training of Servicemen (cadets) of the Armed Forces, NGU and cadet police NPU
was experimentally confirmed.
Key words: Specialists; Special Physical Training; military personnel; Police; Technical
means; Pedagogical Technologies.
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