
«Молодий вчений» • № 8 (48) • серпень, 2017 р. 272

П
Е

Д
А

ГО
ГІ

Ч
Н

І 
Н

А
У

К
И

УДК 371.72/378.047:33(043.3).355

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ 
ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖЕННЯ 

МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ
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Національна академія Державної прикордонної служби України
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Стаття присвячена проблемі формування культури здров’язбереження майбутніх офіцерів-прикордонників. 
Визначено зміст понять «культура», «здоров’я», «здоров’язбереження». Уточнено зміст поняття «фор-
мування культури здоров’язбереження майбутніх офіцерів-прикордонників». За допомогою методів 
математичної статистики підтверджено результативність виокремлених педагогічних умов формування 
культури здоров’язбереження майбутніх офіцерів-прикордонників. Виокремлено педагогічні умови фор-
мування культури здоров’язбереження майбутніх офіцерів-прикордонників: формування ціннісного став-
лення майбутніх офіцерів-прикордонників до здоров’я в процесі фахової підготовки; збагачення досвіду 
культурно-оздоровчої діяльності майбутніх офіцерів-прикордонників засобами фізичної культури; за-
стосування комплексу здоров’язберігаючих технологій в освітньому процесі; забезпечення рефлексивної 
функції культури здоров’язбереження майбутніх офіцерів-прикордонників в процесі фахової підготовки.
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Постановка проблеми у загальному вигля-
ді. Здоров’я є пріоритетними у сучасному 

освітньому середовищі. Культура здорового спо-
собу життя обумовлена потребами збереження 
здоров’я та загрозами щодо погіршення стану 
здоров’я українського населення у зв’язку із су-
часною зовнішньополітичною ситуацією.

В Україні система правоохоронних структур 
знаходиться у стані трансформації, ефектив-
ність якої залежить від багатьох вагомих фак-
торів. Ці факторів у кінцевому результаті пови-
нні забезпечити високий рівень сформованості 
професійної компетентності майбутніх фахів-
ців. Майбутні фахівці прикордонного відомства 
в процесі професійної підготовки характеризу-
ються сформованими надійними соціальними 
орієнтирами, здатністю адекватно долати небез-
пеки та труднощі сучасного соціального життя, 

а також залишатись фізично та психічно здо-
ровими особистостями.

Показником, що характеризує специфі-
ку діяльності прикордонного відомства краї-
ни є здоров’я його персоналу. Проблеми, що 
пов’язані зі здоров’ям українських прикордон-
ників, на сьогодні, не відображені у фундамен-
тальних наукових працях.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, 
в яких започатковано вирішення даної про-
блеми та на які опирається автор. Узагальне-
ний аналіз наукової літератури щодо проблеми 
формування культури здоров’язбереження свід-
чить про існування наукових доробок педагогів, 
психологів, філософів, культурологів, соціологів, 
медиків та генетиків.

Проблема сприяння здоровому способу жит-
тя відображена у низці спеціальних документів, 
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що приймалися під час міжнародних конфе-
ренцій з проблем пропаганди здорового способу 
життя [5].

Ретельний аналіз наукової педагогічної літе-
ратури свідчить, що на сьогодні актуалізувались 
дослідження, пов’язані із проблемою ефективних 
методів у збереженні здоров’я людини. Особли-
вої актуальності набувають надбання О. Сухом-
линського [6]. Вчені І. Матюшина [3], Ю. Мель-
ник [4], В. Скумін [5] започатковують рух, що 
передбачає формування здоров’я через культу-
ру. Сучасні дослідженнях проблеми формуван-
ня здоров’я представлені працями В. Горащука 
[1], О. Маркова [2] та ін. Загальновизнаним стає 
твердження про те, що потреба в здоров’ї по-
винна перетворюватись в культурну потребу 
та стати нормою життя особистості.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. У запропонованому до-
слідженні в проблемі формування культури 
здоров’язбереження майбутніх офіцерів-прикор-
донників не вирішені такі частини зазначеної про-
блеми: формування освітнього середовища щодо 
культури здоров’язбереження майбутніх офіце-
рів-прикордонників; оптимізація форм та методів 
викладання у формуванні здоров’язбереження 
майбутніх офіцерів-прикордонників.

Метою статті є аналіз експериментальна 
перевірка результативності педагогічних умов 
формування культури здоров’язбереження май-
бутніх офіцерів-прикордонників.

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. Вирішення проблеми формування культури 
здоров’язбереження у процесі професійної підго-
товки передбачає створення умов для майбутніх 
фахівців щодо усвідомлення значення здоров’я для 
повноцінного професійного та повсякденного життя 
та орієнтації на збереження здоров’я.

У понятті культура «здоров’язбереження» 
термін «культура» відображає освіту, спосіб 
життя та світогляд, мораль, тобто є комплексом 
багатьох наук.

Культура у представленому дослідженні ви-
ступає як специфічна сфер життя, що відчула 
бурхливий історичний розвиток. У зв’язку із 
цим, культура тривалий час у наукових працях 
пов’язувалась із уявленнями про дії, зусилля, що 
покликані щось змінити.

Отже, аналіз понять «здоров’я» та «культу-
ра» дає можливість дослідити сутність поняття 
«культура здоров’язбереження».

Формування культури здоров’язбереження 
майбутніх офіцерів-прикордонників є складовою їх 
загальної культури та професійної компетентності.

Поняття культури здоров’язбереження май-
бутніх офіцерів-прикордонників тісно пов’язане 
із поняттям їх здорового способу життя. У пред-
ставленому дослідженні здоровим способом жит-
тя майбутнього офіцера-прикордонника є поєд-
нання способів та форм його життєдіяльності, що 
забезпечують збереження та зміцнення здоров’я.

Формування культури здоров’язбереження 
майбутніх офіцерів-прикордонників містить такі 
домінуючі компоненти: дотримання правил гігі-
єни; рівень якості та безпеки освітніх умов, до-
звілля та побуту; рівень рухової активності; без-
печність інтимного життя; раціональне здорове 
харчування; рефлексія курсантами важливості 

здорового способу життя; рівень знань зі збере-
ження здоров’я.

Процес формування культури
здоров’язбереження майбутніх офіцерів-прикор-
донників проаналізоване нами на основі змістов-
ного вивчення термінів «культура», «здоров’я», 
«здоровий спосіб життя», вивчення особливостей 
їх освітньої діяльності.

Аналіз наукової педагогічної, психологіч-
ної, валеологічної та філософської літерату-
ри свідчить про відсутність окремих науко-
вих досліджень щодо формування культури 
здоров’язбереження в майбутніх офіцерів-при-
кордонників. Проте існує низка вагомих супер-
ечностей соціально-економічного, політичного 
та культурного характеру, що мають відношення 
до представленої нами проблеми:

між запитом суспільства щодо необхідності 
охорони державного кордону в сучасних умовах, 
до якості фахової підготовки офіцерів і рівнем 
теоретичного методологічного забезпечення цих 
вимог;

між зростаючими вимогами до рівня культу-
ри здоров’язбереження офіцерів-прикордонників 
і недостатньою ефективністю освітньої системи 
вищого військового навчального закладу у фор-
муванні відповідної культури;

між традиційним змістом навчання курсан-
тів і завданнями, поставленими в нормативних 
вимогах, щодо їх обізнаності з питань здорового 
способу життя;

між педагогічними можливостями, закладе-
ними у змісті гуманітарних, правових та спеці-
альних дисциплін щодо формування культури 
здоров’язбереження офіцерів-прикордонників, 
і недостатніми рівнем методологічного забезпе-
чення викладання цих дисциплін;

між необхідністю випускниками вищого вій-
ськового навчального закладу вміти в повсякден-
ній діяльності самостійно підтримувати високий 
рівень культури здоров’язбереження й відсут-
ністю відповідного науково алгоритму щодо її 
формування.

Беззаперечним є факт існування педагогічних 
умов в освітньому процесі вищої школи, проте 
при більшому «акценті» на відповідні педаго-
гічні умови є можливим розв’язання тих чи ін-
ших педагогічних проблем. З метою вирішення 
суперечностей у представленому науковому до-
слідженні, нами виокремлено низку відповідних 
педагогічних умов:

формування ціннісного ставлення майбут-
ніх офіцерів-прикордонників до здоров’я в про-
цесі фахової підготовки;

збагачення досвіду культурно-оздоровчої ді-
яльності майбутніх офіцерів-прикордонників 
засобами фізичної культури;

застосування комплексу здоров’язберігаючих 
технологій в освітньому процесі;

забезпечення рефлексивної функції культури 
здоров’язбереження майбутніх офіцерів-при-
кордонників в процесі фахової підготовки.

З метою перевірки результативності виокрем-
лених педагогічних умов формування нами було 
реалізовано педагогічний експеримент, що скла-
дався з двох етапів: констатувального та фор-
мувального. Розрахунки, пов’язані із форму-
вальним етапом проводились на основі методів 
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математичної статистики за допомогою відповід-
ного математичного критерію (критерій Колмого-
рова-Смірнова).

Результати дослідно-експериментальної ро-
боти підтвердили робочу гіпотезу на рівні ста-
тистичної значущості р≤0,05 про те, що форму-
вання у курсантів культури здоров’язбереження 
буде більш результативним, якщо в освітній про-
цес впровадити обґрунтовані педагогічні умови. 
У результаті проведеного формувального впливу 
відбулися статистично значущі зміни в структу-
рі цього професійного утворення.

Таким, чином представлені педагогічні умови 
формування культури здоров’язбереження май-
бутніх офіцерів-прикордонників дозволять, на 

нашу думку, удосконалювати професійну підго-
товку майбутніх офіцерів-прикордонників, здій-
снювати більш широке використання у педагогіці 
сучасних інноваційних технологій.

Висновок. Таким чином, на основі узагальнен-
ня теоретичного аналізу різнопланової наукової 
літератури визначено зміст поняття «культура 
здоров’язбереження майбутніх офіцерів-прикор-
донників», а також детально – педагогічні умови 
її формування та результати їх експерименталь-
ної перевірки.

Перспективами подальших розвідок у цьому 
напрямку є: удосконалення діагностичних мето-
дик та технологій, спрямованих на виявлення рів-
нів сформованості культури здоров’язбереження.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ 
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ БУДУЩИХ ОФИЦЕРОВ ПОГРАНИЧНИКОВ 
В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

Аннотация
Статья посвящена проблеме формирования культуры сохранения здоровья будущих офицеров-
пограничников. Определено содержание понятий «культура», «здоровье», «сохранения здоровья». 
Уточнено содержание понятия «формирование культуры сохранения здоровья будущих офице-
ров-пограничников». С помощью методов математической статистики подтверждено результатив-
ность выделенных педагогических условий формирования культуры сохранения здоровья будущих 
офицеров-пограничников. Выделены педагогические условия формирования культуры сохранения 
здоровья будущих офицеров-пограничников формирования ценностного отношения будущих офи-
церов-пограничников к здоровью в процессе профессиональной подготовки; обогащение опыта куль-
турно-оздоровительной деятельности будущих офицеров-пограничников средствами физической 
культуры; применение комплекса здоровье сохраняющих технологий в образовательном процессе; 
обеспечение рефлексивной функции культуры сохранение здоровья будущих офицеров-погранични-
ков в процессе профессиональной подготовки.
Ключевые слова: культура, здоровье, будущие офицеры-пограничники, профессиональная подготов-
ка, здоровый образ жизни, культура сохранения здоровья, педагогические условия, педагогический 
эксперимент.
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EXPERIMENTAL INSPECTION OF PERFORMANCE PEDAGOGICAL CONDITIONS 
FOR FORMATION OF CULTURE OF HEALTHY SAVING OF FUTURE OFFICERS 
OF FRONTIERS IN THE PROCESS OF PROFESSIONAL TRAINING

Summary
The article is devoted to the problem of forming a culture of preserving the health of future border 
officers. The content of the concepts «culture», «health», «preservation of health» is defined. The content 
of the concept «formation of a culture of preserving the health of future officers-border guards» has 
been clarified. Using the methods of mathematical statistics, the effectiveness of the selected pedagogical 
conditions for the formation of a culture of preserving the health of future border officers has been 
confirmed. Pedagogical conditions for the formation of a culture of preserving the health of future border 
officers have been singled out to shape the value relationship of future border guard officers to health 
in the process of professional training; Enriching the experience of cultural and recreational activities 
of future border officers with means of physical training; application of a complex of health preserving 
technologies in the educational process; ensuring the reflexive function of culture preserving the health of 
future border officers in the process of professional training.
Keywords: culture, health, future border officers, vocational training, healthy lifestyle, culture of health 
preservation, pedagogical conditions, pedagogical experiment.


