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ЗМІСТ ПЕДАГОГІЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ ПЕРЕВІРКИ 

ЕФЕКТИВНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ СПРОЕКТОВАНОЇ МОДЕЛІ 

ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ ДО 

ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ОСОБОВОГО СКЛАДУ 

 
В статті досліджувався формувальний етап педагогічного експерименту перевірки ефективності впровадження спроектованої 

автором моделі підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників до фізичного виховання особового складу, яке відбувалося протягом 

2010-2019 навчальних років, організація якого передбачала теоретико-аналітичний, констатувальний, підготовчий, формувальний 

і підсумковий етапи.  

Експериментальною базою дослідження були Національна академія державної прикордонної служби України імені Богдана 

Хмельницького, Національна академія Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, курси підвищення кваліфікації при 

Адміністрації Державної прикордонної служби України. 

Поміж педагогічних методів використовували експеримент, а саме який передбачав констатувальний і формувальний етапи, де перший 

було організовано лонгітюдинальним методом, а також тестування (для встановлення особливостей вияву і зміни значень у показниках 

фізичних якостей) та спостереження (для контролю за точним виконанням тестових і експериментальних завдань, за реакцією 

організму на пропоновані фізичні навантаження).  

Ключові слова: педагогічний експеримент, ефективність, модель підготовки майбутніх офіцерів, Державна прикордонна служба 

України. 

 
Постановка проблеми. Для висновку про 

ефективність будь-якої розробленої моделі, то 
вона повинна бути зреалізованою практично [1; 
2; 3]. Але результат реалізації значною мірою 
залежатиме від обраного способу [4; 5; 6].  

На сучасному етапі одним із таких способів, 
що є достатнім за ефективністю, – це методика, 
яка передбачає наявність визначеного алгорит-
му реалізації пропонованого змісту на практиці 
[7; 8; 9; 10]. Це зумовлено тим, що алгоритмі-
зація передбачає використання в навчальному 
процесі набору правил і приписів, котрі дозво-
ляють найбільш раціонально і, що особливо 
важливо, – гарантовано вирішувати завдання 
певного рівня [11]. Гарантованість зумовлена 
тим, що у такому випадку суттєво зменшу-
ються експромти педагога під час використан-
ня ним пропонованої методики.  

Беручи до уваги все зазначене, методичним 
супроводом, яким забезпечували практичну 
реалізацію спроектованої моделі підготовки 
майбутніх офіцерів Державної прикордонної 
служби України (далі – ДПСУ) до фізичного 
виховання особового складу, була відповідна 
методика. Основу такої методики становили 
положення і правила, які потрібно виконувати 
у визначеній послідовності.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Під 
час формулювання таких положень, згідно реко-

мендацій [12], ураховували дані констатувального 
експерименту та інформацію фахівців із педаго-
гіки [1; 13; 14; 15; 16] та психології [17; 18, 19; 20] 
професійної освіти, а також фахівців із теорії і 
методики професійно-орієнованого фізичного 
виховання [21; 22; 23; 24], а також вікової і 
спортивної фізіології [25; 26; 27; 28], психології 
фізичного виховання і спорту [29].  

Метою статті являється обґрунтування фор-
мувального етапу педагогічного експерименту 
перевірки ефективності впровадження спроек-
тованої автором моделі щодо підготовки май-
бутніх офіцерів-прикордонників до фізичного 
виховання особового складу. 

Основні результати дослідження. Провідна 
ідея дослідження полягала у тому, щоб забезпе-
чити успішне вирішення офіцерами ДПСУ 
завдання професійного змісту, яке передбачає 
фізичне виховання (далі – ФВ) особового скла-
ду, що досягається реалізацією адекватної підго-
товки в спеціалізованому закладі вищої освіти 
під час реалізації визначених форм фізичної 
активності. 

Експериментально-дослідна перевірка вису-
нутої загальної ідеї здійснювалася шляхом 
проведення педагогічного експерименту, який 
включав констатувальний і формувальний етапи.  

Формувальний етап педагогічного експери-
менту передбачав встановлення ефективності 
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спроектованої моделі підготовки майбутніх 
офіцерів до ФВ при використанні розробленої 
методики її реалізації у практичній діяльності 
для досягнення поставленої мети.  

Зазначене позначили як експериментальну 
розробку. Під час її реалізації встановлювали 
результати, пов’язані із досягненням кожним 
випускником спеціалізованого закладу вищої 
освіти (далі – ЗВО) індивідуально максимального 
рівня теоретичної, методичної, фізичної 
підготовленості та сформованості внутрішнього 
типу мотивації до фізичного виховання 
особового складу під час професійної 
діяльності у підпорядкованому підрозділі.   

Ефективність експериментальної розробки 
визначали за результатами порівняння між 
собою емпіричних даних, одержаних у 
дослідних групах наприкінці педагогічного 
експерименту. Це були дані, відзначені раніше 
та які відображали рівень досягнень майбутніх 
офіцерів ДПСУ у теоретичній, методичній, 
фізичній підготовленості, а також за станом 
сформованості в них внутрішнього типу 
мотивації до фізичного виховання особового 
складу під час професійної діяльності у 
підпорядкованому підрозділі.   

При цьому, теоретичну підготовленість оці-
нювали, використовуючи дані випускників 
двох навчальних потоків, тобто формувальний 
етап педагогічного експерименту відбувався 
протягом двох навчальних років (перший і 
другий періоди експерименту). Для оціню-
вання теоретичної підготовленості використову-
вали запропонований спроектованою моделлю 
критерій, а саме стан сформованості когнітив-
ного компонента готовності майбутніх офіце-
рів. У зв’язку з цим відзначали, що показником 
такого компонента були результати, одержані 
всіма майбутніми офіцерами ДПСУ за вико-
нання завдання теоретичної складової держав-
ного випускного іспиту з фізичного виховання. 
Тобто, при визначені ефективності експери-
ментальної розробки за показниками когнітив-
ного компонента використовували дані, одерж-
ані наприкінці педагогічного експерименту.  

Відзначали також досить велику кількість 
таких даних, а саме 958 майбутніх офіцерів 
ДПСУ, оскільки оцінювання теоретичної скла-
дової державного випускного іспиту з ФВ 
обов’язкове для всіх випускників 
спеціалізованого ЗВО. 

Методичну підготовленість вивчали за 
даними, одержаними в дослідних групах на 

початку і наприкінці педагогічного експери-
менту. У зв’язку з необов’язковим характером 
цих даних при оцінюванні результатів началь-
ного процесу в спеціалізованому ЗВО, та пев-
ною мірою в зв’язку зі складністю їх одержан-
ня, кількість задіяних в аналізі даних була знач-
но меншою, ніж при вивченні теоретичної під-
готовленості. Але при цьому, використана 
кількість даних, а саме одержаних у 40 май-
бутніх офіцерів експериментальної групи (далі 
– ЕГ) та 40 майбутніх офіцерів контрольної 
групи (далі – КГ), згідно інформації спеціальної 
літератури [30; 12] була достатньою для 
формулювання об’єктивних висновків.      

Що стосується використаних критерію і по-
казників, то у першому випадку таким був 
процесуальний компонент готовності майбут-
ніх офіцерів, у другому – стан розвитку в них 
комунікативних та організаційних здібностей. 
За відсутності можливості зреалізувати форму-
вальний етап педагогічного експерименту про-
тягом усього чотирирічного періоду навчання 
майбутніх офіцерів ДПСУ в спеціалізованому 
ЗВО, стан сформованості процесуального 
компонента готовності у дослідних групах ЕГ 
та КГ визначали двічі, а саме на початку і 
наприкінці навчального року.     

Задля цього були використані ті самі анкети, 
що і під час педагогічного експерименту, 
зреалізованого в ході констатувального етапу 
дослідницької діяльності.   

Фізичну підготовленість майбутніх офіцерів 
ДПСУ вивчали за показниками тих самих 80 
майбутніх офіцерів ДПСУ, яких було задіяно 
при вивченні стану методичної підготовленості 
наприкінці навчання в спеціалізованому ЗВО. 
При цьому, в якості показників використо-
вували результати, що в дослідних групах 
демонстрували майбутні офіцери на початку та 
наприкінці педагогічного експерименту при 
виконанні визначених вправ. Такими були 
вправи, рекомендовані спеціальними докумен-
тальними матеріалами [31; 32]: вправа #1, 
вправа #6, вправа #10, вправа #14, вправа #15, 
вправа #16, вправа #22 та вправа #26.    

Сформованість у майбутніх офіцерів ДПСУ 
мотивації внутрішнього типу до ФВ особового 
складу вивчали за таким самим показником, що 
під час реалізації нами констатувального етапу 
педагогічного експерименту. Тут цей показник 
був основою мотиваційно-ціннісного компо-
ненту готовності майбутніх офіцерів ДПСУ до 
фізичного виховання особового складу та 
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розглядався як один із провідних чинників у 
досягненні визначеної мети. Сформованість 
мотивації майбутніх офіцерів вивчали, вико-
ристовуючи опитувальник, апробований нами 
під час констатувального етапу педагогічного 
експерименту. Необхідні дані одержували у 
тих самих 80 майбутніх офіцерів ДПСУ, які 
брали участь в дослідженні, спрямованому на 
встановлення методичної та фізичної 
підготовленості.  

Що стосується використаних методів мате-
матичної статистики, то передусім відзначимо 
такі, що дозволяли порівняти між собою дві 
середні, у тому числі представлені у відсотках. 
Для цього враховували рекомендації спеці-

альної літератури [12; 33] про таке: необхід-
ність використання коефіцієнта D та його по-
милки (md%); інтерпретація значень виходить з 
того, що у випадку розбіжності таких двох 
середніх у межах 1,52-2 разів, середні значення 
відрізняються суттєво, щонайменше на рівні 
α=0,05 (р <0,05).    

Висновки та пропозиції. Перспективою 
подальших досліджень являється упровад-
ження в практику спеціалізованого ЗВО експе-
риментальної методики з реалізації спроекто-
ваної автором моделі підготовки майбутніх 
офіцерів-прикордонників до ФВ особового 
складу для досягнення високого позитивного 
результату.  
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СОДЕРЖАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА ПРОВЕРКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ 

СПРОЕКТИРОВАННОЙ МОДЕЛИ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ ОФИЦЕРОВ ПОГРАНИЧНИКОВ К ФИЗИЧЕСКОМУ 

ВОСПИТАНИЮ ЛИЧНОГО СОСТАВА 
В статье исследовался этап педагогического эксперимента проверки эффективности внедрения спроектированной автором 
модели подготовки будущих офицеров-пограничников к физическому воспитанию личного состава, которое происходило в течение 
2010-2019 учебного года и организация которого предусматривала теоретико-аналитический, констатирующий, 
подготовительный, формовочный и итоговый этапы. 
Экспериментальной базой исследования были Национальная академия Государственной пограничной службы Украины имени 
Богдана Хмельницкого, Национальная академия Сухопутных войск имени гетьмана Петра Сагайдачного, курсы повышения 
квалификации при Администрации Государственной пограничной службы Украины. 
Использовали эксперимент предусматривающий констатирующий и формировочный этапы, где первый был организован 
лонгитюдинальним методом, а также тестирования (для установления особенностей проявления и изменения значений в 
показателях физических качеств) и наблюдения (для контроля за точным выполнением тестовых и экспериментальных задач за 
реакцией организма на предлагаемые физические нагрузки). 
Ключевые слова: педагогический эксперимент, эффективность, модель подготовки будущих офицеров, Государственная 
пограничная служба Украины. 

 

Melnikov Andrey  
CONTENT OF A PEDAGOGICAL EXPERIMENT FOR CHECKING THE EFFICIENCY OF IMPLEMENTING THE 

SPECIFIED MODEL FOR PREPARING FUTURE OFFICERS-BORDERS TO THE PHYSICAL EDUCATION OF THE 

INDIVIDUAL COMPOSITION 
The article deals with the formation stage of the pedagogical experiment of checking the effectiveness of the implementation of the model of training of 
future officers-border guards for physical training of personnel designed by the author, which was carried out during 2010-2019 academic years, the 
organization of which envisaged theoretical-analytical, preparatory, formative and final stages. 
The pilot study base was the National Academy of State Border Guard Service of Ukraine named after Bohdan Khmelnytsky, the National Academy of 
Land Forces named after Hetman Petra Sagaidachnyk, advanced training courses at the Administration of the State Border Guard Service of Ukraine. 
Among the pedagogical methods, the experiment was used, namely, that provided for the establishment and formation stages, where the first 
was organized by the longitudinal method, as well as testing (for the establishment of the characteristics of the manifestation and changes in 
the values of the indicators of physical qualities) and observation (to monitor the exact performance of test and experimental tasks , by the 
body's response to the proposed physical activity). 
The prospect of further research is the introduction into practice of a specialized institution of higher education of an experimental 
methodology for the implementation of a model designed by the author for the preparation of future officers-border guards to the FS personnel 
to achieve a high positive result. 
Key words: pedagogical experiment, efficiency, model of future officers training, State Border Guard Service of Ukraine. 


