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Система тестування – основа моніторингу
рівня підготовки студентів – майбутніх офіцерів до рукопашного бою

Існуюча традиційна система аналізу оцінювання та прогнозування результатів навчального процесу у ВВНЗ, як у цілому, так і в окремих її складових, не задовольняє пред’явлених до неї вимог. Вона є еклектичним поєднанням суб’єктивного та об’єктивного, вимагає витрат непродуктивної педагогічної праці. Недоліки загальноприйнятої методики педагогічного контролю та аналізу обумовлені невідповідністю таким важливим принципам як диференційованість, об’єктивність, повнота та масовість, інформативність, своєчасність та оперативність. У першу чергу це стосується організації моніторингу такого специфічного виду воєнної професійної підготовки як рукопашний бій, рівень оволодіння яким студентами-майбутніми офіцерами, за переконанням автора, можна підвищити тільки на основі кікбоксінгу.
Моніторинг передбачає комплексну динаміку педагогічного процесу, що включає контроль організації, якість викладання навчальних дисциплін та рівень засвоєння навчального матеріалу студентами. З цією метою здійснюється комплекс систематичних заходів для забезпечення ефективності фізпідготовки студентів – майбутніх офіцерів запасу. 
Особлива увага приділяється розробці сучасної технології діагностики результатів професійної підготовки з рукопашного бою на основі кікбоксінгу, яка націлена на раннє виявлення та прогнозування тенденцій розвитку особистості кожного студента – майбутнього офіцера. За результатами діагностики має проектуватися кожен крок індивідуальної траєкторії фізпідготовки студентів – майбутніх офіцерів запасу, а одержана інформація зворотного зв’язку стає безперервним діалектичним процесом, який об’єднує діагностику з прогнозуванням результатів та управлінням навчальним процесом. 
Враховуючи складність техніки рукопашного бою на основі кікбоксінгу – це прийоми захисту і нападу, відповідно до особливостей даного виду єдиноборства, технічна підготовка з рукопашного бою – це тривалий процес освоєння та вдосконалення не тільки базової техніки кікбоксінгу, але і тактичних прийомів двобою.
Рівень технічної підготовленості з рукопашного бою на основі кікбоксінгу можна охарактеризувати:
– ступенем освоєння студентом – майбутнім офіцером певної системи специфічних рухів;
– обсягом технічних та тактичних прийомів і дій, якими він володіє;
– результативністю застосування базової техніки.
Ступінь освоєння техніки у кікбоксінгу здебільшого оцінюється кваліфікованими НПП візуально, відповідно до їх уявлення про те, які мають бути ознаки добре засвоєного руху: його траєкторія, амплітуда, нерозривність, автоматизованість, надійність та ін. Весь навчальний матеріал відповідного модуля охоплюється розробленою автором системою тестування, яка включає n поточних контрольних точок індивідуалізованої траєкторії фізпідготовки. Для кожної такої точки використовують експертні оцінки, які дозволяють оцінити відповідною кількістю балів компонент (поточну контрольну точку індивідуалізованої траєкторії фізпідготовки) технічної підготовленості до рукопашного бою студента – майбутнього офіцера.
Таким чином, запропонована автором оригінальна система тестування, яка ґрунтується на багаторічному тренерському та педагогічному досвіді, на відміну від метода О.П. Фролова, який значно спрощує процес моніторингу, визначаючи рівень майстерності спортсменів – кікбоксерів тільки за двома коефіцієнтами (атаки та захисту), є надійною основою моніторингу рівня підготовки студентів – майбутніх офіцерів до рукопашного бою на основі кікбоксінгу. 

