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Анотації:
Мета: перевірити ефективність 
програми прикладної фізичної 
підготовки офіцерів, призваних на 
військову службу після закінчення 
кафедр підготовки офіцерів запасу. 
Матеріал: Дослідження проводили-
ся на базі 184 Навчального центру з 
червня 2014 по грудень 2015 року. У 
дослідженні взяли участь 80 офіцерів 
(n=30 – випускники вищих військових 
навчальних закладів; n=26, n=24 
– випускники кафедри підготовки 
офіцерів запасу), віком 22-27 років. 
Результати: проведено аналіз рівня 
фізичної підготовленості офіцерів за 
вправами, які характеризують за-
гальну фізичну підготовленість та 
військово-прикладні навички (біг на 
100 м, підтягування на перекладині, 
біг на 3000 м, подолання єдиної 
смуги перешкод, метання гранати 
на дальність та на точність, а та-
кож марш-кидок на 5 км). Розробле-
но програму, сутність якої полягає 
в забезпечені фізичної готовності 
та прискоренні процесу адаптації 
офіцерів-випускників до професійної 
(бойової) діяльності. Висновки: дове-
дено, що впровадження авторської 
програми позитивно вплинуло на 
вдосконалення загальних фізичних 
якостей та військово-прикладних на-
вичок офіцерів - випускників кафедр 
підготовки офіцерів запасу (р<0,05-
0,001). 

Яворский А.И. Исследование эффектив-
ности авторской программы прикладной 
физической подготовки офицеров-вы-
пускников кафедр подготовки офицеров 
запаса. Цель: проверить эффективность 
программы прикладной физической под-
готовки офицеров, призванных на военную 
службу после окончания кафедр подготовки 
офицеров запаса. Материал: Исследова-
ния проводились на базе 184 Учебного цен-
тра с июня 2014 года по декабрь 2015. В ис-
следовании приняли участие 80 офицеров 
(n = 30 - выпускники высших военных учеб-
ных заведений; n = 26, n = 24 - выпускники 
кафедры подготовки офицеров запаса) в 
возрасте 22-27 лет. Результаты: проведен 
анализ уровня физической подготовленно-
сти офицеров по упражнениям, характери-
зующих общую физическую подготовлен-
ность и военно-прикладные навыки (бег на 
100 м, подтягивание на перекладине, бег на 
3000 м, преодоление единой полосы пре-
пятствий, метание гранаты на дальность 
и на точность, а также марш-бросок на 5 
км). Разработана программа, суть которой 
заключается в обеспечении физической го-
товности и ускорении процесса адаптации 
офицеров-выпускников к профессиональ-
ной (боевой) деятельности. Выводы: дока-
зано, что внедрение авторской программы 
положительно повлияло на совершенство-
вание общих физических качеств и военно-
прикладных навыков офицеров - выпускни-
ков кафедр подготовки офицеров запаса 
(р<0,05-0,001).

Yavorskyy A.I. Study of author’s 
applied physical training program 
for military officers-graduates of 
reserve officers’ departments. 
Purpose: to test effectiveness of 
applied physical training program for 
military officers, called up to military 
service after graduation from reserve 
officers’ departments. Material: the 
research was conducted on the base of 
Educational center 184 from June 2014 
to December 2015. In the research 
80 military officers participated 
(n=30 – graduates of military higher 
educational establishments; n=26, 
n=24 – graduates of reserve officers’ 
departments) of 22-27 years’ age. 
Results: we fulfilled analysis of military 
officers’ physical fitness by exercises, 
which characterize general physical 
fitness and military applied skills (100 
meters’ run, chin ups, 3000 meters’ 
run, passing obstacles course, grenade 
throws for distance and for accuracy, 
5 km march-rush). We worked out 
the program, the essence of which 
implies ensuring of physical fitness 
and acceleration of reserve officers-
graduates’ adaptation to professional 
(combat) functioning. Conclusions: it 
was proved that implementation of the 
author’s program influenced positively 
on perfection of general physical 
qualities and military applied skills of 
military officers-graduated of reserve 
officers’ departments (р<0.05-0.001). 
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Вступ1

Процес реформування і розвитку Збройних Сил 
України (ЗСУ)  вимагає від органів військового управ-
ління зосередження зусиль на удосконаленні роботи 
з молодими офіцерами. Офіцерський склад поповню-
ється випускниками вищих військових навчальних 
закладів (ВВНЗ) та цивільних вищих навчальних за-
кладів (ВНЗ) [2, 7]. Ефективність освоєння переваж-
ної більшості професій залежить від якостей та сфор-
мованості рухових умінь і навичок. Тому проблема 
об’єктивного змісту форм фізичної підготовки офіце-
рів (призваних з запасу) є однією з актуальних в теорії 
і практиці фізичної підготовки [9, 10].

Попередні дослідження довели, що рівень фізич-
ної підготовленості офіцерів (випускників кафедр 
підготовки офіцерів запасу - КПОЗ) не відповідає ви-
могам Настанови з фізичної підготовки Збройних Сил 
України. Також встановлено, що нормативи з фізичної 
підготовки склали лише 54% офіцерів (p<0,01). З них 
83% не виконали вправу на витривалість. Це свідчить 
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про неготовність систем організму до виконання про-
фесійних завдань [5, 9]. 

Результати досліджень [8-12] довели, що 65,6% 
офіцерів (призваних з запасу) не можуть виконати 
вправи прикладного характеру: метання гранати на 
точність та дальність; подолання смуги перешкод; ви-
конання прийомів рукопашного бою; марш-кидок на 
5 км [8, 11, 12]. Тому є актуальним пошук новітніх 
методик, програм та вправ, які б дозволили даному 
контингенту офіцерів швидше адаптуватися до вій-
ськової служби та бути готовими до виконання своїх 
обов’язків за призначенням. 

На основі аналізу досліджень багатьох вчених [3, 
4, 6] та спираючись на власні дослідження нами роз-
роблено програму прикладної фізичної підготовки 
офіцерів-випускників КПОЗ. Її сутність полягає в за-
безпечені фізичної готовності та прискоренні процесу 
адаптації офіцерів-випускників до професійної (бойо-
вої) діяльності.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження – перевірити ефективність 
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програми прикладної фізичної підготовки офіцерів, 
призваних на військову службу після закінчення ка-
федр підготовки офіцерів запасу.

Дослідження проводилися на базі 184 Навчально-
го центру з червня 2014 по грудень 2015 року. У до-
слідженні взяли участь 80 офіцерів (КГ2, n=30 – ви-
пускники ВВНЗ; КГ1, n=26 та ЕГ, n=24 – випускники 
КПОЗ) віком 22-27 років зі статистично рівнозначни-
ми показниками фізичного розвитку та фізичної підго-
товленості (p>0,05).  

Результати дослідження.
З метою перевірки ефективності авторської про-

грами нами були протестовані офіцери з контрактом 
на військову службу після закінчення КПОЗ (ЕГ та 
КГ1) та офіцери, які закінчили ВВНЗ (КГ2). Рівень 
фізичної підготовленості ми перевіряли за вправами 
Настанови з фізичної підготовки у Збройних Силах 
України, які характеризують загальну фізичну під-
готовленість та військово-прикладні навички: біг на 
100 м, підтягування на перекладині, біг на 3000 м, по-
долання єдиної смуги перешкод, метання гранати на 
дальність та на точність, марш-кидок на 5 км.

Тестування офіцерів з бігу на 100 м показали, що 
на початку експерименту військовослужбовці КГ2 
мали показники достовірно кращі, ніж офіцери ЕГ 
та КГ1 (р<0,05-0,01). Достовірної різниці між резуль-
татами офіцерів ЕГ та КГ1 не було виявлено (t=0,36; 
р>0,05). За результатами впровадження авторської 
програми показники офіцерів ЕГ достовірно покра-
щилися відносно вихідних даних на 0,4 с (t=2,51; 
р<0,05). Показники офіцерів (займалися за діючою 
програмою фізичної підготовки) за період проведення 
формувального експерименту достовірно не змінили-
ся. Так, в КГ2 середній час подолання дистанції 100 
м взагалі не змінився. Цей показник складає 14,1 с 
(р>0,05). Середній час виконання даної вправи офіце-
рами КГ1 за час експерименту взагалі погіршився на 
0,2 с (р>0,05).

Тестування офіцерів з бігу на 100 м наприкінці 
експерименту виявило достовірну різницю між ре-
зультатами військовослужбовців КГ1 та КГ2 (t=4,07; 
р<0,001) та між результатами офіцерів КГ2 та ЕГ 
(t=2,85; р<0,01). Отже, достовірна різниця між показ-

никами КГ2 та ЕГ (t=0,88; р>0,05) відсутня. На почат-
ку експерименту така різниця спостерігалась: t=2,95; 
р<0,01.

Тестування розвитку сили проводили за допомо-
гою вправи підтягування на перекладині. Початкові 
результати офіцерів ЕГ та КГ1 (тих хто навчався на 
КПОЗ) з підтягування на перекладині не мають до-
стовірної різниці (t=0,34; р>0,05). Але достовірно гір-
ші від показників офіцерів КГ2, які закінчили ВВНЗ 
(t=6,21; р<0,001). Таким чином достовірно встановле-
но, що рівень розвитку сили у офіцерів (навчалися на 
КПОЗ) не відповідає необхідному рівню. 

За час формувального експерименту показники 
офіцерів КГ2 знизилися на 0,6 разів (р>0,05), офіце-
рів КГ1 знизилися на 0,3 рази (р>0,05). Показники 
офіцерів (займалися за авторською програмою) по-
кращилися на 0,8 разів (t=3,39; р<0,01). Наприкінці 
експерименту показники офіцерів ЕГ та КГ1 також до-
стовірно відрізняються на 1,0 рази (t=3,86; р<0,001). 
На початку експерименту показники офіцерів ЕГ були 
гірші від показників з підтягування на перекладині 
офіцерів КГ2 на 2,1 рази (t=6,41; р<0,01). Наприкінці 
формувального експерименту різниця між офіцерами 
даних груп склала 0,7 рази (t=2,11; р<0,05). Доведе-
но, що впровадження авторської програми дозволили 
достовірно покращити показники розвитку силових 
якостей офіцерів (р<0,01). 

Рівень розвитку витривалості нами було оцінено 
за результатами виконання вправи – біг на 3 км. Цю 
вправу офіцери виконують в польовій формі одягу без 
спорядження. Початкове тестування офіцерів вияви-
ло, що достовірної різниці між показниками офіцерів 
ЕГ та КГ1 не виявлено (t=0,84; р>0,05). Їх результати 
достовірно нижчі в офіцерів, які проходили навчання 
у ВВНЗ на 68,5 с (t=5,60; р<0,001) та 80,8 с (t=6,58; 
р<0,001). Це доводить, що рівень загальної витрива-
лості офіцерів-випускників цивільних ВНЗ та з КПОЗ 
низький та не відповідає необхідному рівню. Серед 
перевірених офіцерів тільки 21% виконали норматив 
на «задовільно» для своєї вікової групи.

Отримані дані представлені в таблиці 1. 
По закінченню формувального експерименту ви-

явлено, що впровадження авторської програми при-

Таблиця 1. Показники офіцерів з бігу на 3 км (ЕГ, n=24; КГ1, n=26; КГ2, n=30), с

Етап
КГ 2 КГ 1 ЕГ р

(КГ 2-
КГ 1)

р
(КГ 1-
ЕГ)

р
(КГ 2-
ЕГ)х σ m х σ m х σ m

Поча-
ток 738,7 28,79 6,44 807,2 53,03 10,4 819,5 51,30 10,47 t=5,60

< 0,001
t=0,84
> 0,05

t=6,58
< 0,001

Кінець 749,0 22,00 4,92 815,1 22,72 4,46 782,5
* 62,43 12,74 t=9,90

< 0,001
t=2,41
< 0,05

t=2,43
<  0,05

Примітка:   *  < 0,05.
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кладної фізичної підготовки позитивно вплинуло й 
на вдосконалення загальної витривалості офіцерів. 
Тестування наприкінці експерименту показало, що в 
офіцерів ЕГ відбулося достовірне покращення показ-
ників бігу на 3 км на 37 с (t=2,24; р<0,05). В інших 
групах відбулося незначне погіршення результатів ви-
конання вправи на 10,7 с (р>0,05) у офіцерів КГ2 та на 
7,9 с (р>0,05) у офіцерів КГ1.

Порівняльний аналіз показників офіцерів пока-
зав, що по закінченню впровадження авторської про-
грами результати офіцерів ЕГ достовірно кращі ніж 
показники офіцерів КГ1 (були призвані на військову 
службу після закінчення КПОЗ) (t=2,41; р<0,05). При 
цьому показники офіцерів ЕГ достовірно гірші, ніж 
показники офіцерів КГ2 (t=2,43; р<0,05). Різниця в 
показниках на початку дослідження складала 80,8 
с (t=6,58; р<0,001). Наприкінці експерименту така 
різниця складала 33,1 с (t=2,43; р<0,05). Результати 
офіцерів КГ1 також достовірно нижче, ніж результати 
офіцерів ЕГ. Різниця на початку дослідження скла-
дала 68,5 с (t=5,60; р<0,001). Наприкінці формуваль-
ного експерименту різниця складала 65,7 с (t=9,90; 
р<0,001): змін у середньому часі бігу на 3 км в цій 
групі не виявлено.

Таким чином перевірка рівня загальної фізичної 
підготовленості офіцерів показала, що чинна про-
грама фізичної підготовки, її зміст та методика про-
ведення занять не дозволяє підтримувати належного 
рівня підготовленості у офіцерів (мають сформовані 
фізичні навички). Програма також не дозволяє фор-
мувати або вдосконалювати фізичні якості в офіцерів, 
які до початку служби не мали належного рівня під-
готовленості.

Результат тестування офіцерів ЕГ (займалися за 
авторською програмою прикладної фізичної підготов-
ки) довели, що заняття прикладними вправами за сво-
єю структурою наближені до професійної діяльнос-
ті військовослужбовців. Це дозволяє під час занять 
фізичною підготовкою достовірно вдосконалювати 
загальні фізичні якості офіцерів (р<0,05-0,001) та на-
ближати їх рівень до необхідного для виконання за-
вдань за призначенням. З метою визначення ефектив-
ності авторської програми формування та розвитку 
прикладних фізичних навичок у офіцерів нами було 
їх протестовано за вправами. Це дозволило визначити 
рівень розвитку навичок, що необхідні всім військо-
вослужбовцям незалежно від спеціальності. 

Однією з таких вправ є загальна контрольна 
вправа на єдиній смузі перешкод, яка характеризує 
спритність та спеціальну витривалість, координацію, 
сміливість, рішучість. Аналіз початкових даних з по-
долання смуги перешкод офіцерами виявив, що показ-
ники офіцерів КГ2 достовірно кращі ніж в офіцерів ЕГ 
(DХ=36,9 с; t=8,51; р<0,001) та офіцерів КГ1 (DХ=41,8 
с; t=9,78; р<0,001). Проте, між показниками офіцерів 
ЕГ та КГ1 (які закінчили КПОЗ) достовірної різниці не 
виявлено (t=0,90; р>0,05).

По закінченню формувального експерименту по-
казники усіх груп змінилися. Зміни мали наступний 

характер. В ЕГ результат офіцерів достовірно по-
кращився на 19,7 с (t=4,29; р<0,001). В КГ1 результат 
також покращився. Але достовірної різниці відносно 
вихідних даних не виявлено (DХ=10,4 с; р>0,05).

Порівняльний аналіз результатів з подолання сму-
ги перешкод офіцерами наприкінці формувального 
експерименту виявив, що показники офіцерів КГ2 
залишився достовірно кращим ніж показники офіце-
рів КГ1 на 22,8 с (t=4,36; р<0,001) та ніж показники 
офіцерів ЕГ на 8,6 с (t=2,23; р<0,05). При цьому се-
редній результат офіцерів КГ1 достовірно гірший ніж 
в офіцерів ЕГ (займалися за авторською програмою) 
на 14,1 с (t=2,92; р<0,01). Таким чином, доведено що 
впровадження авторської програми достовірно пози-
тивно вплинув на вдосконалення прикладних фізич-
них навичок (р<0,01).

Наступна прикладна навичка – вміння метання 
гранат на дальність. Вправа є складнокоординацій-
ною. Для її виконання необхідно володіти фізични-
ми якостями та мати чітку техніку виконання кидка. 
Вправа виконувалася зі стандартною гранатою Ф-1 
вагою 700 гр.

Результати тестування офіцерів виявили, що на 
початку експерименту різниці між показниками груп 
офіцерів (закінчили КПОЗ) достовірної різниці не 
має (t-t1 0,90; р>0,05). Але вони достовірно гірші ніж 
у офіцерів КГ2 (закінчили ВВНЗ) на 2,1 м (t=2,58; 
р<0,05) у КГ1 та на 2,9 м (t=3,46; р<0,01) у ЕГ.

По закінченню формувального експерименту ди-
наміка результатів офіцерів з метання гранат на даль-
ність має наступний характер. Результати офіцерів 
КГ2 знизилися на 0,4 м (р>0,05). Результати офіцерів 
КГ1 покращилися на 0,2 м (р>0,05). Результати ЕГ до-
стовірно покращилися на 2,2 м (t=2,53; р<0,05) від-
носно вихідних даних. 

Отже, звернемо увагу на порівняльний аналіз ре-
зультатів з метання гранат офіцерів наприкінці екс-
перименту. Так, показники офіцерів КГ2 та КГ1 до-
стовірно відрізняються між собою (t=2,12; р<0,05) на 
початку й наприкінці дослідження. Результати офіце-
рів КГ1 та ЕГ не мають достовірної різниці між со-
бою наприкінці дослідження (t=1,80; р>0,05). Різни-
ця середнього показника дальності метання складає 
на початку експерименту 0,8 м (р>0,05) і наприкінці 
складає вже 1,6 м (р>0,05). Також цікавим є те, що 
не виявлено достовірної різниці між результатами 
офіцерів КГ2 та ЕГ наприкінці дослідження. Так, різ-
ниця результатів складає лише 0,3 м (t=0,33; р>0,05). 
Хоча на початку експерименту різниця складала 2,9 м 
(t=3,46; р<0,01).

Наступна вправа також пов’язана з метанням гра-
нат на точність. Результат виконання вправи є влучен-
ня в коло гранатою з трьох спроб. Початкові тесту-
вання виявили, що 37,1% офіцерів (закінчили КПОЗ) 
можуть виконати даний норматив. Більшість з них 
навіть не можуть докинути гранати до контрольного 
кола. Відповідно початкові дані офіцерів КГ2 досто-
вірно кращі ніж в офіцерів КГ1 (t=6,47; р<0,001) та 
офіцерів ЕГ (t=6,11; р<0,001). При цьому між групами 
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офіцерів (закінчили КПОЗ) достовірної різниці не ви-
явлено (t=0,10; р>0,05).

Впровадження авторської програми дозволило до-
стовірно покращити результати виконання даної впра-
ви офіцерами ЕГ. Так, кількість влучень в контрольне 
коло збільшилися на 0,6 рази (t=3,44; р<0,01) у офі-
церів ЕГ. У офіцерів КГ1 даний показник збільшився 
лише на 0,1 разів (р>0,05). Порівняння результату 
офіцерів ЕГ та КГ1 у виконанні вправи метання грант 
на точність виявили достовірну різницю наприкінці 
експерименту в 0,5 влучення (t=2,45; р<0,05). Але ре-
зультати показані офіцерами (закінчили КПОЗ) і в ЕГ 
й КГ1 достовірно нижчі ніж в іншими офіцерів (на-
вчалися у ВВНЗ). Так, показники офіцерів КГ2 кращі 
ніж в офіцерів ЕГ на 0,6 рази (t=2,60; р<0,01) та на 1,1 
рази ніж в офіцерів КГ1 (t=4,31; р<0,001).

Аналіз результатів офіцерів (навчаються на КПОЗ) 
показав, що тільки 7% перевірених можуть виконати 
норматив з марш-кидку на 5 км. Тому, в обов’язковому 
порядку до змісту формувального експерименту було 
включено тестування офіцерів за даною вправою. На 
початку дослідження час виконання вправи марш-
кидок на 5 км офіцери (закінчили ВВНЗ) достовірно 
перевищує час, якій був показаний іншими офіцерами 
(закінчили КПОЗ). Так, результат офіцерів КГ2 кра-
щий ніж в офіцерів КГ1 на 140,2 с (t=7,37; р<0,001) та 
кращий ніж в офіцерів ЕГ на 163,2 с (t=9,97; р<0,001). 
При цьому різниця між показниками офіцерів ЕГ та 
КГ1 складає 23 с та достовірно не відрізняється між 
собою (t=1,08; р>0,05).

За результатами формувального експерименту за 
авторською програмою нами виявлено, що показники 
офіцерів знизилася відносно вихідних даних. В КГ2 
середній час виконання вправи погіршився на 16,6 с 
(р>0,05) та в ЕГ результат виконання марш-кидку зни-
зився на 36,6 с (р>0,05). Результати КГ1 (займалися за 
авторською програмою) покращився відносно вихід-
них даних на 73,1 с (t=3,55; р<0,001).

Порівняльний аналіз кінцевих показників з марш-
кидку 5 км показав, що середній час ЕГ достовірно 
краще ніж в КГ1 на 86,7 с (t=2,79; р<0,01). Тобто чітко 
виявлено позитивний вплив авторської програми 
на вдосконалення прикладних фізичних навичок 
офіцерів.

Півтора року експерименту не достатньо для вдо-
сконалення фізичних якостей офіцерів, які не навча-
лися у ВВНЗ до рівня офіцерів та які пройшли під-
готовку у ВВНЗ. Результати КГ2  достовірно кращі ніж 
КГ1 на 160,2 с (t=6,40; р<0,001) та кращі ніж в ЕГ на 
73,5 с (t=3,70; р<0,001).

Таким чином, за результатами проведення форму-
вального експерименту доведено, що впровадження 
авторської програми позитивно вплинуло на вдо-
сконалення загальних фізичних якостей та військо-
во-прикладних навичок офіцерів (р<0,05-0,001). 
Прикладний зміст авторської програми дозволяє фор-
мувати необхідні для якісного виконання професій-
ної діяльності якості офіцерів. Такий підхід дозволяє 
підтримувати або навіть покращувати загальні фізич-

ні якості військовослужбовців під час занять фізич-
ною підготовкою.

Дискусія. 
Аналіз досліджень учених показав, що в умовах 

сьогодення професійна діяльність має певні особли-
вості та висуває високі вимоги до фізичної та психо-
логічної підготовленості військовослужбовців [1, 12]. 
Попередні дослідження довели, що рівень підготовле-
ності випускників КПОЗ є недостатнім для виконання 
професійних та бойових завдань [9, 10]. Під час до-
слідження доповнено результати учених Ванденка 
В.В.  [1] і Шлямара І.Л.[12] щодо позитивного впливу 
використання фізичних вправ на загальну фізичну підго-
товленість та зміцнення здоров’я військовослужбовців. 

Розроблено програму прикладної фізичної підго-
товки офіцерів-випускників КПОЗ. Її сутність поля-
гає в забезпечені фізичної готовності та прискоренні 
процесу адаптації офіцерів-випускників до професій-
ної (бойової) діяльності. Прикладний зміст авторської 
програми дозволяє формувати необхідні для ефектив-
ного виконання професійної діяльності якості офі-
церів. Крім того, встановлено, що дана програма до-
зволяє підтримувати та покращувати загальні фізичні 
якості військовослужбовців під час занять фізичною 
підготовкою.

Висновки. 
Проведене дослідження виявило, що рівень фізич-

ної підготовленості офіцерів-випускників кафедр під-
готовки офіцерів запасу (КГ1) за вправами загальної 
фізичної підготовленості та військово-прикладними 
навичками є достовірно нижчим в порівняні з випус-
книками вищих військових навчальних закладів (КГ2) 
(р<0,05-0,001). Це свідчить про недостатню ефектив-
ність чинної програми фізичної підготовки. 

Проведений аналіз рівня фізичної підготовленості 
експериментальної групи (ЕГ) в порівняні з контр-
ольною групою (КГ1) показав достовірні відмін-
ності практично за всіма показниками: біг на 100 м 
(t=2,85; р<0,01), підтягування на перекладині (t=3,86; 
р<0,001), біг на 3000 м (t=2,41; р<0,05), подолан-
ня єдиної смуги перешкод (t=2,92; р<0,01), метання 
гранати на дальність (t=1,80; р>0,05) та на точність 
(t=2,45; р<0,05), марш-кидок на 5 км (t=2,79; р<0,01). 
Це свідчить про ефективність авторської програми 
прикладної фізичної підготовки офіцерів, призваних 
на військову службу після закінчення кафедр підго-
товки офіцерів запасу.

Вдячності. 
Дослідження проводилося відповідно до плану 

наукової і науково-технічної діяльності Міністерства 
оборони України в межах теми «Обґрунтування кри-
теріїв і показників визначення психофізіологічних 
можливостей військовослужбовців щодо ведення бо-
йових дій» шифр «Можливість»  (0101U001767). 
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