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Вступ. Основу фізичного виховання військовослужбовців становить всебічна фізична під-
готовка відповідно до Настанови з фізичної підготовки Збройних Сил України. Разом з тим, 
як підтверджують численні дослідження, вимоги до фізичної і психічної підготовленості 
в армії мають певні відмінності від такої ж підготовленості у цивільних професіях.

Мета роботи – визначити специфіку вимог до професійно- прикладної фізичної підготовки 
різних військових спеціалістів інженерного профілю.

Методи дослідження: аналіз наукової і методичної літератури.
Результати. Результати наукових досліджень [1, 2] та практика бойової підготовки під-

твердили, що вимоги до фізичної підготовленості військовослужбовців різних спеціальностей 
у різних родах військ суттєво відрізняються. Відмінності фахової діяльності військовослуж-
бовців певних військових спеціальностей диктують необхідність упровадження до процесу 
їхньої бойової підготовки спеціалізованої фізичної підготовки [2]. Спеціалісти інженерних 
підрозділів мають широкий спектр фахових завдань: будівництво фортифікаційних споруд; 
будівництво мостів і організацію переправ; створення захисних споруд для бійців і техніки; 
встановлення мінних полів і розміновування; ремонт транспортної і бойової техніки і багато 
чого іншого.

Науковці [1, 2] довели, що високий рівень професійної працездатності військовослужбов-
ців залежить від пріоритетного розвитку окремих фізичних якостей для відповідної військової 
спеціальності. Формування й удосконалення у військовослужбовців навичок використання 
техніки та зброї проходить швидше й ефективніше, якщо в них вже є великий запас рухових 
дій, раніше відпрацьованих за допомогою різних фізичних вправ. Чимале значення має різ-
нобічна фізична підготовка для загального зміцнення здоров’я військовослужбовців. Фахова 
діяльність більшості спеціалістів військових інженерів вимагає переважного розвитку сило-
вих якостей. На сьогодні в робочих програмах фізичної підготовки курсантів інженерного 
профілю немає розроблених рекомендацій фізичного вдосконалення для майбутніх офіцерів- 
інженерів різних військових спеціальностей.

Обговорення та висновки. У процесі вивчення специфіки фізичного виховання у діяль-
ності різних військових інженерів встановлено, що варто розробити рекомендації фізичного 
вдосконалення майбутніх офіцерів- інженерів для переважного розвитку силових якостей.
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