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ПЕРСПЕКТИВА ВИКОРИСТАННЯ МЕНТАЛЬНИХ КАРТ 
В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ
Система професійної (службової, індивідуальної) підготовки представників різних силових струк-

тур і спеціальних служб України організовується відповідно до відомчих нормативно-правових доку-
ментів і здійснюється під керівництвом офіцерів, які є керівниками груп професійної (службової) 
підготовки, тому розвиток та удосконалення теоретичної підготовленості майбутніх офіцерів 
у напрямах своєї професійної діяльності, зокрема в напрямі застосування заходів фізичного впливу 
(сили) із використанням сучасних технічних засобів навчання (ментальних карт) та дидактичних 
методів є актуальним напрямом наукової розвідки та важливим практичним завданням, що забезпе-
чить ефективне виконання завдань за призначенням підлеглим особовим складом.

Головною метою дослідження є розвиток та удосконалення теоретичної підготовленості май-
бутніх офіцерів у напрямі застосування заходів фізичного впливу (сили) в системі спеціальної фізич-
ної підготовки із акцентованим використанням прикладної ментальної карти.

З метою апробації розробленої членами науково-дослідної групи прикладної ментальної карти 
було організовано педагогічний експеримент. У дослідженні взяли участь курсанти старших курсів 
факультету № 2 Харківського національного університету внутрішніх справ (n=48 осіб; середній вік 
досліджуваних – 19,8 років). Учасників педагогічного експерименту було розподілено на контрольну 
групу (Кг, n=24 особи) та експериментальну групу (Ег, n=24 особи).

Протягом педагогічного експерименту в системі спеціальної фізичної підготовки (освітньому 
процесі) досліджувані курсанти Кг використовували загальноприйняту методику формування тео-
ретичних знань і практичних вмінь (навичок) застосування заходів фізичного впливу (сили) в різних 
умовах службово-оперативної діяльності, передбаченої відповідними нормативно-правовими доку-
ментами та програмами [17-19]. Досліджувані майбутні офіцери Ег в системі спеціальної фізичної 
підготовки (форм фізичної підготовки, тренінгів із рукопашної підготовки) додатково використо-
вували розроблену нами прикладну ментальну карту (рис. 1), яка сприяла акцентованому розвитку 
та удосконаленню теоретичних знань і практичних навичок застосування заходів фізичного впливу 
(сили) в різних умовах службово-оперативної діяльності.

Порівнюючи показники до та після використання розробленої членами науково-дослідної групи при-
кладної ментальної карти, було встановлено, що результати, отримані наприкінці педагогічного 
експерименту, у досліджуваних групах суттєво підвищилися порівняно із вихідними даними і ці відмін-
ності є достовірними (Ег, P≤0,05).

Ключові слова: заходи фізичного впливу, карантинні обмеження, майбутні офіцери, ментальні 
карти, освітній процес, поліцейські, рукопашна підготовка, самостійна робота, спеціальна фізична 
підготовка, теорія.
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Постановка проблеми. Нині в Україні відбу-
ваються процеси євроінтеграції, які передбачають 
модернізацію її основних ланок державотворення. 
Не оминули позитивних змін і силові структури та 
спеціальні служби України. Враховуючи зазна-
чене вище, прослідковується актуальність підго-
товки висококваліфікованих офіцерських кадрів 
відповідно до вимог сьогодення.

Варто зауважити, що загострення криміноген-
ної ситуації в країні, бойові дії на сході України й 
інші суспільні негаразди передбачають форму-
вання високої готовності майбутніх офіцерів різних 
силових структур і спеціальних служб України до 
виконання завдань за призначенням. Службово-
бойова (оперативна) діяльність представників різ-
них силових структур і спеціальних служб України 
нерідко відбувається в екстремальних умовах та 
передбачає застосування ними заходів фізичного 
впливу (прийомів рукопашного бою) та табельної 
вогнепальної зброї (інших засобів активної обо-
рони), що підкреслює актуальність спеціальної 
фізичної підготовки.

Крім цього, система професійної (службової, 
індивідуальної) підготовки представників різних 
силових структур і спеціальних служб України 
організовується відповідно до відомчих норматив-
но-правових документів і безпосередньо здійсню-
ється під керівництвом офіцерів, які є керівниками 
груп професійної (службової) підготовки, тому 
розвиток та удосконалення теоретичної підго-
товленості майбутніх офіцерів у напрямах своєї 
професійної діяльності, зокрема у напрямі засто-
сування заходів фізичного впливу (сили) із вико-
ристанням сучасних технічних засобів навчання 
(ментальних карт) і дидактичних методів є акту-
альним напрямом наукової розвідки та важливим 
практичним завданням, яке забезпечить ефек-
тивне виконання завдань за призначенням підлег-
лим особовим складом.

Дослідження виконано відповідно до плану 
науково-дослідної роботи і дослідно-конструк-
торських робіт кафедри тактичної та спеціальної 
фізичної підготовки факультету № 2 (кримінальної 
поліції) Харківського національного університету 
внутрішніх справ (2020 рік).

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Аналіз науково-методичної, спеціальної літе-
ратури та інтернет-джерел (перший етап дослі-
дження, лютий 2020 року) у напрямі розвитку 
теоретичних знань і практичної підготовленості 
зі службово-прикладного рукопашного бою пред-
ставників різних силових структур і спеціальних 
служб України (інших країн) дозволив виокре-
мити науковців Моргунова О.А., Ярещенка О.А., 
Хацаюка О.В., Белошенка Ю.К. [1], Хацаюка О.В., 
Оленченка В.В., Корольова А.І., Кравченко О.В. [2], 
Климовича В.Б., Моргунова О.А., Ярещенка О.А., 
Одерова А.М. [3], Климовича В.Б., Турчинова А.В.,  

Шемчука В.А., Одерова А.М., Саморока М.Г. 
[4], Іванова О.Л., Молокова О.В., Павлова П.П., 
Чудика А.В. Окремі наукові теорії (практичні та 
методичні рекомендації) зазначених вище вче-
них і практиків є корисними для впровадження в 
освітній процес майбутніх офіцерів різних силових 
структур і спеціальних служб України.

У наукових працях Хацаюка О.В. [5; 6], 
Климовича В.Б., Одерова А.М., Корчагіна М.В., 
Ольхового О.М., Романчука С.В. [7], Климовича В.Б.,  
Ткачука П.П., Романчука С.В., Афоніна В.М., 
Андрейчука В.Я., Одерова А.М. [8], Климовича В.Б.,  
Одерова А.М., Корчагіна М.В., Ольхового О.М., 
Романчука С.В. [9], Ольхового О.М. [10] та вче-
них і практиків Боярчука О.М., Орленка Н.А.,  
Приступи Є.Н., Федорова В.Г., Фіногенова Ю.С., 
Яценка В.М. висвітлені актуальні питання розвитку 
та удосконалення спеціальної фізичної підготов-
леності представників різних силових структур. 
Враховуючи наукові підходи до удосконалення 
системи спеціальної фізичної підготовки представ-
ників «силового блоку», у зазначених вище робо-
тах можливою є модернізація змісту та тематики 
формування теоретичних знань і практичних вмінь 
застосування заходів фізичного впливу (рукопаш-
ної підготовки) майбутніх офіцерів.

Заслуговують уваги наукові праці Farrand P.,  
Fearzana H., Hennessy E. [11], Оксентюк Н.В. 
[12], Солодовник А.О. [13], Романовського О.Г., 
Гриньової В.М., Резван О.О. [14], Самойленко О.А.,  
Скляренка В.П., Нестеренка О.О., Карпенка С.І., 
Левченко С.В. [15] та інших вчених і практиків: Байєр 
О.М., Імбер В.І., Корольчук М.С., Ковальчук Ю.О.,  
Левченко С.В., Пометуна О.І., Хацаюк О.О., в яких 
акцентується увага на використанні ментальних 
карт у системі професійної підготовки представ-
ників різних груп населення.

Відповідно до результатів аналізу науково-ме-
тодичної та спеціальної літератури (інтернет-дже-
рел) встановлено, що питанням розроблення та 
впровадження в освітній процес майбутніх офіце-
рів різних силових структур і спеціальних служб 
України спеціалізованих ментальних карт, які 
сприяють формуванню теоретичних знань і прак-
тичної підготовленості зі службово-прикладно-
го-рукопашного бою (навичок застосування захо-
дів фізичного впливу) присвячено замалу кількість 
робіт, що потребує подальших наукових розвідок, 
підкреслює актуальність і практичний складник 
обраного напряму дослідження.

Мета статті. Головною метою цієї роботи є 
розвиток та удосконалення теоретичної підго-
товленості майбутніх офіцерів у напрямі засто-
сування заходів фізичного впливу (сили) в системі 
спеціальної фізичної підготовки із акцентованим 
використанням прикладної ментальної карти.

Для досягнення мети дослідження планува-
лося вирішити такі завдання:
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− провести аналіз науково-методичної та спе-
ціальної літератури (інтернет-джерел) у напрямі 
розвитку теоретичних знань і практичної підго-
товленості зі службово-прикладного рукопашного 
бою представників різних силових структур і спе-
ціальних служб України (світу);

− здійснити аналіз науково-методичної літе-
ратури в напрямі розвитку та удосконалення спе-
ціальної фізичної підготовленості представників 
різних силових структур;

− провести аналіз спеціальної науково-мето-
дичної літератури у напрямі використання мен-
тальних карт в системі професійної підготовки 
представників різних груп населення;

− розробити та апробувати прикладну мен-
тальну карту розвитку та удосконалення теоре-
тичної підготовленості майбутніх офіцерів (на 
прикладі курсантів Харківського національного 
університету внутрішніх справ) у напрямі засто-
сування заходів фізичного впливу (сили) в системі 
спеціальної фізичної підготовки.

Методи дослідження: аналіз, аналітичний огляд 
та узагальнення результатів науково-методичної, 
спеціальної та довідкової літератури (інтернет-ре-
сурсів), експертна оцінка, методи математико-ста-
тистичної обробки даних, методики тестування 
теоретичних знань і практичної підготовленості, 
інструментальні методи дослідження.

Виклад основного матеріалу. Дослідження 
відбувалося у 2 етапи (лютий-грудень 2020 року). 
Перший етап дослідження (лютий 2020 року) перед-
бачав проведення аналізу останніх досліджень і 
публікацій в обраному напрямі. Крім цього, для вирі-
шення практичних завдань дослідження було ство-
рено науково-дослідну групу, до складу якої увійшли 
провідні вчені та практики обраного напряму науко-
вої розвідки: Колісніченко В.В., Самойленко О.А.,  
Одеров А.М., Березяк К.М., Левченко С.В.,  
Хацаюк О.В. Протягом другого етапу (1 блок, бере-
зень 2020 року) членами науково-дослідної групи 
було визначено актуальність і практичний склад-
ник впровадження в освітній процес (систему спе-
ціальної фізичної підготовки) майбутніх офіцерів 
Національної поліції України (курсантів Харківського 
національного університету внутрішніх справ 
факультету № 2) прикладної ментальної карти.

Ментальна карта (мапа думок, карта розуму, 
карта пам’яті, інтелект карта) – це спеціалізована 
наглядна діаграма, у якій відображені алгоритми, 
асоціативні образи, ідеї, слова, завдання чи інші 
елементи, які розташовані ієрархічно навколо 
основного трактування (поняття). Ментальні 
карти використовують для генерування, продуку-
вання, відображення, структурування та класи-
фікації ідей та поглядів, а також як допоміжний 
засіб у процесі навчання, організації, розв’язання 
проблем, прийняття рішень і написання різнопро-
фільних документів. 

Техніку візуалізації мислення і альтернатив-
ного запису називають майндмеппінгом. Під час 
опанування навчального матеріалу ментальні 
карти допомагають зекономити час на поясненні, 
що забезпечує збільшення часу на самостійну 
роботу здобувачів вищої освіти. Використання 
зазначених карт в освітньому процесі полегшує 
сприйняття значного обсягу навчального матері-
алу. Метод інтелект-карт розвиває логіку та вміння 
виділити головне під час проходження різних 
навчальних дисциплін [15].

Враховуючи викладене вище, пропонуємо 
введення нового напряму і використання терміну 
«прикладна ментальна карта» як спеціалізова-
ного, структурованого та наглядного алгоритму 
дії, який відображає основні блоки, етапи, форми, 
методи, способи (вимоги) практичної реалізації 
поставлених завдань, необхідні команди чи інші 
елементи, які розташовані ієрархічно відповідно 
до основного завдання (наказу, розпорядження), 
яке властиве для виконання специфічних рухових 
дій військовослужбовців (правоохоронців) під час 
виконання завдань за призначенням.

Таким чином, використання прикладних мен-
тальних карт у процесі формування теоретичних 
знань і практичних вмінь (в освітньому процесі) 
майбутніх офіцерів різних силових структур і спе-
ціальних служб України у напрямі застосування 
заходів фізичного впливу (сили), підвищить рівень 
їхньої професійної (службової, індивідуальної) 
підготовленості, що забезпечить якісне та надійне 
виконання ними завдань за призначенням в різних 
умовах службово-бойової (оперативної) діяльності.

Відповідно до мети та завдань дослідження 
членами науково-дослідної групи було розроблено 
прикладну ментальну карту розвитку та удоскона-
лення теоретичної підготовленості майбутніх офі-
церів (на прикладі курсантів Харківського націо-
нального університету внутрішніх справ) у напрямі 
застосування заходів фізичного впливу (сили) в 
системі спеціальної фізичної підготовки (рис. 1).

Варто зауважити, що під час конструювання 
зазначеної вище прикладної ментальної карти 
були використані засоби Сoggle.it diagram [16], 
а також відомчі нормативно-правові документи 
[17-19], які регламентують організацію системи 
спеціальної фізичної підготовки в освітньому 
процесі майбутніх офіцерів Національної поліції 
України.

З метою апробації розробленої членами науко-
во-дослідної групи прикладної ментальної карти 
(рис. 1) організовано педагогічний експеримент 
(другий блок; 2 етап дослідження; квітень-грудень 
2020 року). У дослідженні взяли участь курсанти 
старших курсів факультету № 2 Харківського наці-
онального університету внутрішніх справ (n=48 
осіб; середній вік досліджуваних – 19,8 років). 
Учасників педагогічного експерименту було роз-
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Рис. 1. Прикладна ментальна карта розвитку та удосконалення теоретичної підготовленості курсантів ХНУВС  
у напрямі застосування заходів фізичного впливу (сили) в системі спеціальної фізичної підготовки

поділлено на контрольну групу (Кг, n=24 особи) 
та експериментальну групу (Ег, n=24 особи). 
Досліджувані Кг та Ег дали згоду на участь в педа-
гогічному експерименті.

На початку педагогічного експерименту дослі-
джувані курсанти Кг та Ег за рівнем сформовано-
сті теоретичних знань (професійних компетентно-
стей) у напрямі застосування заходів фізичного 
впливу (сили) у різних умовах службово-оператив-
ної діяльності достовірно не відрізнялися (Р≥0,05). 
Протягом педагогічного експерименту в системі 
спеціальної фізичної підготовки (освітньому про-
цесі) досліджувані курсанти Кг використовували 
загальноприйняту методику формування теоре-
тичних знань і практичних вмінь (навичок) засто-
сування заходів фізичного впливу (сили) у різних 
умовах службово-оперативної діяльності, перед-
бачену відповідними нормативно-правовими 
документами та програмами [17-19].

Досліджувані майбутні офіцери Ег в системі 
спеціальної фізичної підготовки (форм фізичної 
підготовки, тренінгів із рукопашної підготовки) 
додатково використовували розроблену нами 
прикладну ментальну карту (рис. 1), яка сприяла 
акцентованому розвитку та удосконаленню теоре-
тичних знань і практичних навичок застосування 
заходів фізичного впливу (сили) у різних умовах 
службово-оперативної діяльності.

Наприкінці педагогічного експерименту (грудень 
2020 року) ми провели визначення рівня сформова-

ності теоретичних знань досліджуваних курсантів 
Кг та Ег у напрямі застосування заходів фізичного 
впливу (сили) у різних умовах службово-опера-
тивної діяльності. Оцінювання рівня теоретичних 
знань і практичних навичок здійснено відповідно 
до діючої нормативної бази зі спеціальної фізич-
ної підготовки поліцейських і майбутніх офіцерів 
Національної поліції України [18; 19]. Визначення 
ефективності рівня сформованості теоретичних 
знань і практичних вмінь у напрямі застосування 
заходів фізичного впливу (сили) у досліджуваних 
курсантів Кг та Ег здійснено шляхом експертної 
оцінки за 4-бальною шкалою оцінювання, де «4» – 
максимальний бал, а «2» – мінімальний (визначено 
позитивну динаміку підвищення успішності курсан-
тів за групами та рівнями).

Порівнюючи показники до та після викори-
стання розробленої членами науково-дослідної 
групи прикладної ментальної карти (рис. 1), було 
встановлено, що результати (на рис. 2, 3), отримані 
наприкінці педагогічного експерименту, в дослі-
джуваних групах суттєво підвищилися порівняно з 
вихідними даними і ці відмінності є достовірними 
(Ег, P≤0,05). Варто зауважити, що використання 
прикладної ментальної карти (рис. 1) в системі 
спеціальної фізичної підготовки (форм фізичної 
підготовки) майбутніх офіцерів Національної полі-
ції України також сприяло підвищенню практичних 
навичок застосування заходів фізичного впливу, 
сили (досліджуваних курсантів Ег, рис. 3).
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Таким чином, враховуючи результати педаго-
гічного експерименту, членами науково-дослід-
ної групи було підтверджено ефективність роз-
робленої прикладної ментальної карти (рис. 1),  
що забезпечує готовність майбутніх офіцерів 
Національної поліції України до застосування 
заходів фізичного впливу в різних умовах служ-
бово-оперативної (бойової) діяльності та свідчить 
про удосконалення їхньої професійної (службо-
вої) підготовленості.

Висновки і пропозиції. В результаті емпі-
ричного дослідження розвинуто та удосконалено 
теоретичну підготовленість майбутніх офіцерів 
Національної поліції України у напрямі засто-
сування заходів фізичного впливу (сили) в системі 
спеціальної фізичної підготовки із акцентованим 
використанням прикладної ментальної карти. 
Також встановлено, що використання зазначе-
ної вище прикладної ментальної карти (рис. 1) 
забезпечило достатній приріст технічної та так-
тичної майстерності досліджуваних курсантів Ег 
у напрямі їх індивідуального рівня застосування 
навичок службово-прикладного рукопашного бою.

Також протягом педагогічного експерименту 
спостерігалася позитивна динаміка підвищення 

якості, успішності та середнього балу в експери-
ментальній групі порівняно з контрольною (на різ-
них контрольних блоках), що свідчить про ефек-
тивність використання прикладної ментальної 
карти в освітньому процесі майбутніх офіцерів 
(на прикладі курсантів Харківського національ-
ного університету внутрішніх справ). Членами 
науково-дослідної групи встановлено, що вико-
ристання прикладної ментальної карти (рис. 1) 
в умовах організації дистанційного навчання 
(умовах карантинних обмежень під час спалаху 
коронавірусної хвороби COVID-19 (SARS-CoV-2) 
курсантами Ег не допустило зниження їхньої 
практичної підготовленості з рукопашної підго-
товки до критичного рівня.

Ми пропонуємо використання зазначеної вище 
прикладної ментальної карти в системі службової 
підготовки поліцейських, військовослужбовців різ-
них силових структур і спеціальних служб України, 
що сприятиме формуванню необхідних професій-
них компетентностей і дозволить знизити ризики 
отримання травм, поранень, втрат особового 
складу під час виконання завдань за призначен-
ням у різних умовах службово-оперативної (бойо-
вої) діяльності.

Рис. 2. Динаміка сформованості теоретичних знань у напрямі застосування заходів  
фізичного впливу (сили) із акцентованим використанням прикладної ментальної карти 

досліджуваних курсантів Кг та Ег протягом педагогічного експерименту

Рис. 3. Динаміка формування практичних навичок застосування заходів фізичного впливу (сили) 
досліджуваних курсантів Кг та Ег протягом педагогічного експерименту
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Результати дослідження впроваджені в освіт-
ній процес (систему спеціальної фізичної під-
готовки) курсантів Харківського національного 
університету внутрішніх справ факультету № 2. 
Перспективи подальших досліджень у зазначе-
ному напрямі передбачають розроблення при-
кладної ментальної карти, яка забезпечує 
удосконалення теоретичних знань у напрямі пра-
вових підстав застосування заходів фізичного 
впливу (сили) правоохоронцями (військовос-
лужбовцями) в різних умовах службово-бойової 
діяльності.
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Kolisnichenko V., Samoilenko O., Oderov A., Berezniak K., Levchenko S. Prospects for the use  
of mental maps in the educational process of future officers

The system of professional (service, individual) training of representatives of various law enforcement 
agencies and special services of Ukraine is organized in accordance with departmental legal documents and 
is carried out directly under the guidance of officers who are leaders of professional (service) training groups 
in the areas of their professional activity, in particular in the direction of application of measures of physical 
influence (force) with the use of modern technical means of learning (mental maps) and didactic methods is an 
important area of scientific intelligence and an important practical task that will ensure effective performance 
of tasks assigned to subordinate personnel.

The main purpose of the study is to develop and improve the theoretical training of future officers in the 
direction of the application of measures of physical influence (force) in the system of special physical training 
with an emphasis on the use of applied mental map.

In order to test the applied mental map developed by the members of the research group, a pedagogical 
experiment was organized. The study was attended by senior cadets of the faculty № 2 of Kharkiv National 
University of Internal Affairs (n=48 people; average age of the studied 19,8 years). Participants in the pedagogical 
experiment were divided into a control group (Kg, n=24 people) and an experimental group (Eg, n=24 people). 
During the pedagogical experiment in the system of special physical training (educational process) the studied 
cadets Kg used the generally accepted method of forming theoretical knowledge and practical skills (skills) 
of physical measures (force) in different conditions of service and operational activities provided by relevant 
regulations and programs [17-19]. 

In turn, the studied future officers of Eg in the system of special physical training (forms of physical training, 
trainings on hand-to-hand training) additionally used the applied mental map developed by us (fig. 1), which 
promoted accentuated development and improvement of theoretical knowledge and practical skills influence 
(force) in different conditions of service and operational activities. Comparing the indicators before and after 
using the applied mental map developed by the members of the research group, it was found that the results 
obtained at the end of the pedagogical experiment in the studied groups significantly increased compared to 
the initial data and these differences are significant (Eg, P≤0,05).

Key words: physical measures, quarantine restrictions, future officers, mental maps, educational process, 
police, hand-to-hand training, independent work, special physical training, theory.


