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АНОТАЦІЯ 

 

Панькевич Я. А. Удосконалення спеціальної фізичної підготовки 

військовослужбовців Інженерних військ Сухопутних військ Збройних Сил 

України. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії за науковою 

спеціальністю 017 – Фізична культура і спорт. – Львівський державний 

університет фізичної культури імені Івана Боберського. Львів, 2021. 

У дисертаційній роботі вирішено актуальне науково-прикладне завдання 

щодо підготовки курсантів інженерних підрозділів ЗСУ з метою формування 

достатнього рівня їх фізичної підготовленості, функціональної готовності 

організму, стану здоров’я для успішного виконання завдань за призначенням 

після закінчення навчань у ВВНЗ. 

Вступ містить обґрунтування актуальності роботи, мету, завдання, об’єкт і 

предмет дослідження, пояснено наукову новизну та викладено практичну 

значущість результатів дослідження, визначений особистий внесок автора, 

зазначено дані щодо апробації роботи та впровадження отриманих результатів у 

практику, надано кількість публікацій. 

Дослідження проведено декількома етапами з послідовним та паралельним 

вирішенням поставлених завдань. На першому етапі (січень 2016 р – березень 

2017 р.) вивчалися літературні джерела, робився їх аналіз і узагальнення, 

визначались експериментально-теоретичні підходи до вивчення проблеми. Було 

проведено аналіз історії формування підрозділів ІВ, досліджувалися 

характеристики військово-професійних вимог до підготовки фахівців. Це 

дозволило обґрунтувати теоретико-методологічні засади дослідження, 

окреслити об’єкт і предмет дослідження. 

На другому етапі (квітень 2017 р – березень 2019 р.) у процесі проведення 

констатувального експерименту було визначено: рівень загальної фізичної 

підготовленості та показники фізичного розвитку курсантів ВВНЗ та курсантів – 
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майбутніх військових інженерів; проведене анкетування щодо думки курсантів 

про організацію та зміст форм фізичної підготовки у ВВНЗ; проведено 

анкетування щодо особливостей професійної діяльності військових інженерів 

під час службової діяльності; визначено рівень фізичного розвитку, 

функціонального стану, професійної підготовленості ЕГ та КГ, сформованих 

методом парного порівняння.  

На третьому етапі (квітень 2019 р – червень 2020 р.) проводився 

формувальний педагогічний експеримент, спрямований на перевірку 

ефективності розробленої програми ФП курсантів інженерних спеціальностей.  

Із цією метою були створені КГ та ЕГ. В експериментальній групі процес 

фізичного виховання був побудований відповідно до запропонованої програми, 

у КГ заняття здійснювалося згідно з ТНФП-2014 і навчальної програми ВВНЗ. 

У першому розділі проаналізовано стан фізичної підготовленості курсантів 

інженерних підрозділів під час навчання у ВВНЗ та після його закінчення. 

Визначено, що офіцер ІВ суттєво відрізняється від офіцерів інших родів військ 

своєю широко профільною спеціальною підготовкою. Для військово-фахової 

роботи інженерних спеціальностей (саперів, понтонерів, дорожників, 

маскувальників та ін.) необхідно мати високий рівень розвитку сили, силової 

витривалості, навички піднімання та перенесення різних важкостей, умілих дій 

на воді та під водою. Поки що дослідження фізичної підготовленості командирів 

та механіків інженерних підрозділів практично не проводилися. Це стало 

підставою нашого дослідження.  

У другому розділі представлено використані методи дослідження, їх 

відповідність об’єкту, предмету, визначено організацію та порядок дослідження.  

Для вирішення поставлених у дисертації завдань використовувалися 

наступні методи наукового дослідження: теоретичний аналіз, систематизація та 

узагальнення даних науково-методичних джерел, нормативних і керівних 

документів; соціологічні опитування, анкетування та експертне оцінювання; 

педагогічні спостереження, тестування, експерименти; медико-біологічні 
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(антропометрія, пульсометрія, динамометрія); психодіагностичні (оцінка 

силових, часових, просторових параметрів); методи математичної статистики. 

У третьому розділі представлено результати констатувального 

експерименту, який було спрямовано на дослідження показників фізичної 

підготовленості, функціонального стану спеціалістів інженерних професій у 

цивільній та військовій сферах діяльності; аналіз професійної діяльності 

військовослужбовців інженерних підрозділів та вимоги до їх фізичної 

підготовленості; особливості ФП курсантів; дослідження суб’єктивної думки 

курсантів-інженерів щодо змісту та структури ФП у ВВНЗ. 

У четвертому розділі обґрунтовано структуру та зміст програми ФП із 

урахуванням специфіки професійної діяльності військовослужбовців 

інженерних підрозділів. Розроблено зміст авторської програми, спрямований на 

формування засобами фізичної підготовки професійної готовності курсантів ІВ 

до виконання завдань за призначенням. Для цього була збільшена кількість 

силових вправ та вправ на відчуття силових, часових та просторових параметрів 

рухів. Основну увагу приділялося розробленню комплексів вправ для розвитку 

фізичних якостей курсантів із урахуванням специфіки їх фахової діяльності й 

підвищення функціональних можливостей кардіореспіративної системи 

організму курсантів. 

Для дослідження створено дві групи курсантів, які за середніми 

показниками фізичного розвитку й фізичної підготовленості були ідентичними. 

В ЕГ було 29 курсантів, а в КГ – 31. Курсанти ЕГ виконували фізичне 

навантаження відповідно до запропонованої місячної програми, а курсанти КГ 

займалися за стандартною програмою навчального плану. 

Дослідження проведено на базі Національної академії сухопутних військ 

імені гетьмана Петра Сагайдачного (м. Львів) трьома етапами (три контрольні 

тестування). Перший раз перед початком експерименту – вихідні дані, другий 

раз ‒ після першого семестру, третій раз – наприкінці експерименту. 
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Серед показників фізичного розвитку курсантів КГ за період дослідження 

достовірних змін не виявлено, за винятком маси тіла, яка зросла на 3,3 кг. 

Водночас у курсантів ЕГ за період дослідження достовірно покращилися 

показники динамометрії рук і станової сили порвняно з вихідними даними й 

показниками курсантів КГ. Покращилися у курсантів результати у традиційних 

тестах за ТНФП-2014: у підтягуваннях ЕГ ‒ на 4,5 раза (t =6,61; p <0,001), КГ – 

на 1,7 раза (t =2,88; p <0,01); у бігу на 3000 м ЕГ ‒ на 22,3 с (t =2,42; p <0,05), 

КГ – на 34,6 с (t =3,74; p <0,01). Не відбулось достовірних змін у бігу на 100 м. 

Установлено, що в курсантів контрольної групи за період експерименту 

покращилися показники силової підготовленості на 1‒15 %, до того ж достовірні 

зміни відбулись у зростанні показників підтягування та бігу на 3000 м.  

Доведено, що після експерименту в курсантів ЕГ статистично достовірно 

(р<0,05 – р<0,01) покращилися показники фізичної підготовленості порівняно з 

вихідним рівнем на 5‒45 % і з рівнем підготовленості курсантів КГ ‒ на 12,1‒

17,9 %. Запропонована авторська програма ФП і розподіл засобів ФП на місяць 

тренувань із акцентом на силову спрямованість показали їх ефективність. Ще 

більше ця ефективність проявилася під час виконання курсантами спеціальних 

(професійних) тестів із підривання окопів та установлення мінних полів. Якщо 

результат курсантів КГ першого тесту за період дослідження покращився на 45 с 

(t=4,7; р<0,01), то результат в ЕГ покращився на 270 с (t=34,7; р<0,01). 

Аналогічні результати було отримано і під час виконання курсантами другого 

спеціального тесту (установлення мін). 

Перевірка ефективності авторської програми ФП за час формувального 

експерименту засвідчила, що показники фізичної підготовленості курсантів ЕГ 

після експерименту достовірно покращилися порівняно з вихідним рівнем на 5‒

45 % і перевищують показники курсантів КГ на 4‒30 % (р<0,05). Показники 

функціонального стану за пробами Генчі та Штанге та індексом Богомазова 

достовірно не змінилися. Результати спеціально-фахової підготовленості зросли 

на 10,2 %, а порівняно з КГ ‒ на 9,0 % (р<0,05).  
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Отже, у результаті експериментальної перевірки встановлено, що авторська 

програма забезпечує значне підвищення рівня спеціальної фізичної 

підготовленості курсантів інженерних спеціальностей під час навчання у ВВНЗ.  

У п’ятому розділі результати експериментального дослідження 

порівнюються з результатами наявних наукових джерел. Виділено три групи 

даних, одержаних під час дисертаційної роботи:  

- уперше науково обґрунтовано та сформовано програму підготовки, яка 

забезпечує спеціальну (професійно-прикладну) фізичну підготовленість 

курсантів інженерних спеціальностей для виконання професійних завдань під 

час службової діяльності, зміст якої передбачає поетапне збільшення силової 

підготовки  та акцентований розвиток відчуття силових, просторових та часових 

параметрів рухів;  

-  удосконалено наукові здобутки щодо застосування фізичних вправ у 

формуванні спеціальної підготовленості військовослужбовців, етапності 

вдосконалення фізичної підготовленості курсантів, значимості рівня розвитку 

силових якостей військовослужбовців у професійній діяльності; 

-  набули подальшого розвитку відомості про систему ФП курсантів ВВНЗ 

технічного профілю та ефективність впливу її на якість підготовки військових 

фахівців різних спеціальностей.  

Практичне значення отриманих результатів дослідження полягає у 

впровадженні в практику підготовки курсантів інженерного профілю авторської 

програми ФП, зміст якої полягає у збільшенні обсягу вправ силового характеру 

та вправ на вдосконалення відчуття силових напружень, точності відтворення 

просторових і часових параметрів рухів. Використання авторської програми 

тренування в умовах навчання у ВВНЗ дозволило курсантам показати більш 

високі результати в забезпеченні різносторонньої фізичної підготовленості, що 

позитивно відбилося на показниках спеціальної, фахової підготовки і 

підвищенні їх працездатності. 
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Результати дослідження упроваджено у систему ФП Національної академії 

сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, військової частини 

А2615 та Міжнародного центру миротворчості та безпеки. 

Ключові слова: військові інженери, силова витривалість, функціональний 

стан, фізична підготовка, професійно-прикладна фізична підготовка. 

ABSTRACT 

Pankevych Y.A Improvement of specific physical fitness of Military Engineers 

in the Armed Forces of Ukraine. – Qualifying scientific work,manuscript. Thesis for 

obtaining the scientific degree of Doctor of Philosophy in speciality 017 – Physical 

education and sport. – Lviv State University of Physical Culture named after Ivan 

Boberskyi. Lviv, 2021. 

Hetman Petro Sahaidachnyi National Army Academy, 32 Heroes of Maidan 

street, Lviv; Lviv State University of Physical Culture named after Ivan Boberskyi, 

11 Kostiushka street, Lviv, 2021. 

The research solves the actual scientific and applied task of training the military 

engineering units of the Armed Forces of Ukraine for the purpose of forming a 

sufficient level of physical fitness, functional preparedness of the body, state of health 

to successfully complete the tasks assigned to them after graduating from a higher 

military educational institution. 

The first chapter “The position and role of physical fitness in the training and 

combat system of military engineers in the Armed Forces of Ukraine” analyses the 

state of physical fitness of military engineers during their training and after graduation 

from higher military educational institution. The content, nature, terms of service, 

conditions of combat and training activities for different military specialties of 

engineering staff are varied. 

Multifunctional special training of a military engineering officer has been found 

to differ greatly from the training of other military officers. He performs the duties of 

a mechanic, a builder, a land surveyor, a driver of vehicles and special machines, a 

programmer, an operator, as well as the other professional skills. In addition, he must 
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be capable of using small firearms, like other military staff. This range of professional 

activities differs significantly from other military specialties and requires an 

appropriate physical fitness. The speciality of most military engineers (sappers, 

pontooneers, road workers etc.) involves the primary development of strength, 

endurance, improving the skills of lifting and carrying various heavy objects, actions 

on water and under water. Physical fitness of commanders and mechanical engineers 

has not been studied so far, thus becoming the basis of current research. 

The second chapter “Methods and organization of the research” substantiates the 

use of research methods for achieving the aim and objectives, as well as their 

compliance with the object and subject, and defines the organization and procedure of 

the research. Methods used to solve thesis tasks are as follows: general scientific 

(theoretical analysis, data systematization and generalization of scientific and 

methodological sources, guidance and regulatory documents); sociological (surveys, 

questionnaires and expert evaluation); pedagogical (observation, testing, experiments) 

medical and biological (anthropometry, pulse monitoring, dynamometry, spirometry, 

functional tests); psycho-diagnostic (assessment of force, time and space parameters); 

methods of mathematical statistics. 

The research was conducted in several stages with sequential and parallel solution 

of the tasks. The main task of the first stage (January 2016 – March 2017) was to 

examine, analyse and generalize the literature, as well as determine the experimental 

and theoretical approaches to the study of the issue. The analysed history of formation 

of military engineering units and the examined characteristics of military professional 

requirements for specialists training allowed substantiation of theoretical and 

methodological principles of the study, and outlined the object and subject of the 

research. 

Analysis and generalization of scientific literature, archives and documentary 

materials predetermined the further research of methodological and theoretical 

foundations for the formation of physical fitness of military engineers, as well as the 



9 

 

 

establishment and development principles of physical training in military engineering 

units of the Armed Forces of Ukraine. 

The constatational experiment of the second stage (April 2017 – March 2019) 

defined the following: 

levels of general physical fitness of cadets (n = 450) and specific physical fitness 

for service in military engineering units; 

indicators of physical development of university cadets (n = 100) and prospective 

military engineers (n = 49); 

survey was carried out on the cadets opinion of organization and content of 

physical training in higher military educational institution (n = 49); 

survey was conducted on peculiarities of professional activity of military 

engineers during their service; 

levels of physical development, functional state, psychophysiological and 

professional fitness in experimental and control groups formed by the paired difference 

test were determined. 

Another task of this stage was: mathematical processing and interpretation of the 

obtained results; substantiation and development of the program for physical training 

of military engineering units. 

The formative pedagogical experiment of the third stage (April 2019 – June 2020) 

was aimed at implementing and testing the effectiveness of the developed program for 

physical training of military engineers. 

The control and experimental groups were formed to fill the need. The process of 

physical education in experimental group was organized according to the program 

proposed, the classes in control group were conducted in accordance with the 

Temporary Guidelines for Physical Training in the Armed Forces of Ukraine and the 

curriculum of higher military educational institution. 

 Mathematical processing of control test data was carried out, and the 

effectiveness of proposed approaches to the organization of physical training for cadets 

was defined. The experiment results were assessed by comparing the changes in 
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indicators determining the level of development of professionally significant qualities, 

as well as physical and functional state. This stage of research was also intended at 

summarizing the study results, making conclusions, and text editing of the thesis. 

The third chapter presents the results of analysing the indicators of physical 

fitness, functional state and motor activity of the civil and military engineers. 

Professional and applied physical training appeared to be a pedagogically oriented 

process of providing specific physical fitness for a particular occupation. The 

effectiveness of various professional activities depends significantly on special 

physical training acquired before through regular exercise, which is adequate to 

requirements for functional capabilities of the profession and its conditions. 

Review of special literature and professional instructions, application of 

structural-logical and engineering-technological analysis allowed outlining the main 

tasks of engineering support for general military combat and the necessary levels of 

physical fitness of military engineers. Training combat activities of engineering units 

is associated with managing special machines and mechanisms and their maintenance. 

The work of most military engineers (sappers, pontooneers, road workers, etc.) 

involves the primary development of strength, endurance, improving the skills of 

lifting and carrying various heavy objects, actions on water and under water. These 

specialties, in turn, can be divided into two relatively independent subgroups: 

specialists in explosive devices and substances (sappers, miners) and specialists in 

special machines and mechanisms (specialists in engineering road machines and 

devices, auto machinery, etc.). 

Based on the analysis of the professional activities in military engineering units, 

a special table was developed characterizing the workload nature, functional body 

changes of the military staff when performing the main tasks of engineering support 

for general military combat. 

The enrolment practice at higher military educational institutions for military 

engineers is based on the cadets’ selection for two majors: military engineers and 

commanders of engineering units. 
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The results of testing these cadets on exercises of The guidelines for physical 

training do not differ statistically, except for pull-ups in the 4th year, with mechanical 

engineers slightly exceeding the performance of engineering commanders (p <0.05). 

Both groups were engaged in the state program of physical training and their results 

in physical exercises varied almost identically with years of study. In general, the 

results of testing for strength (pull-up), speed (100 m run) and endurance (3000 m run) 

corresponded to satisfactory and good marks. Overcoming the obstacle course showed 

slightly lower results. The advantage of mechanical engineers in pull-ups can be 

explained (according to the cadets) by their significant physical exertion during field 

trips and additional strength exercises in their free time. 

The results of testing the cadets in military engineering units on standard tests are 

almost no different from the results of cadets in other specializations (mechanized 

infantry, armoured warfare, artillery etc.). At the same time, the specifics of the 

professional activity in military engineering units requires a more differentiated 

approach to the development of their physical and psychophysiological qualities. 

Given that military engineers have a wide range of military specialties with different 

types of physical activity (from little to more advanced movement and force), the 

purpose of further research was to develop a program of their special physical training. 

The fourth chapter grounds the structure and content of physical training 

program, considering the specifics of professional activities of military engineers. A 

specially designed questionnaire for cadets allowed defining the features of 

professional activities of prospective military engineers, the necessary applied 

knowledge, skills, abilities and physical qualities, which provided the basis for a 

detailed development of author’s program for special physical training of cadets in 

engineering specialties. 

The content of the author’s program is aimed at forming the professional 

preparedness of military engineers to perform the tasks assigned by the means of 

physical training with an increased amount of strength exercises as well as exercises 

for detecting of temporal, force and spatial parameters of movements. The emphasis 
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was on developing series of exercises for cadets’ physical qualities, considering the 

specifics of their professional activity and increasing the functionality of their 

cardiorespiratory system.  

The means of physical training that provided solution of the outlined issue 

involved weight exercises, kettlebell lifting, movement coordination, detecting of 

temporal, force and spatial parameters of movements, which have a number of positive 

features: simplicity, accessibility, content, low injury, etc. The exercises were divided 

into series by days of the week and were performed at training and additional classes 

(self-training). 

For this purpose, two groups of 3rd year cadets were formed, with practically the 

same indicators of physical development and physical fitness. The experimental group 

consisted of 29 cadets, and the control group involved 31 cadets. Both groups had the 

same amount of training and additional hours of self-training. The cadets in 

experimental group performed physical activity according to the proposed monthly 

program, while the cadets in control group were engaged in the standard program of 

the training course with optional additional exercises (games, gyms etc.). 

The initial (input) data of the experimental and control groups were determined 

and statistically processed. The research was conducted on the basis of Hetman Petro 

Sahaidachnyi National Army Academy (Lviv) in three stages (3 control tests). The 

first testing was performed before the beginning of the experiment – the initial data, 

which confirmed uniformity of the groups in physical development and physical 

fitness, the second – after the first semester, and the third – at the end of the experiment. 

The indicators were statistically processed by control exercises. 

During the study, the indicators of cadets’ physical development in CG revealed 

no significant changes, except for body weight, which increased by 3,3 kg. At the same 

time, the cadets in EG during the study significantly improved the dynamics of hand 

dynamometry and trunk muscle strength in comparison with the initial data and 

indicators of the cadets in CG. The cadets’ results in traditional tests by The guidelines 

for physical training improved: pull-ups – EG by 4.55 times (t = 6,61; p <0,001), CG 
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by 1,7 times (t = 2,88; p <0,01); 3000 m run – EG by 22.3 s (t = 2,42; p <0,05) CG by 

34,6 s (t = 3,74; p <0,01). There were no significant changes in the 100 m run. 

During the experiment, the cadets in the control group were found to improve 

strength fitness by 1‒15%, with significant growth of indicators in pull-ups and the 

3000 m run. It was proved that at the end of the experiment the cadets in experimental 

group significantly improved (0.05 – p <0.01) the indicators of physical fitness as 

compared to the initial level by 5‒45 %, and by 12,1‒17,9 % comparing with fitness 

level of the cadets in control group. The proposed author’s program of physical 

training and distribution of training means for a month with an emphasis on strength 

showed their effectiveness. This efficiency was even more evident during the cadets’ 

performance of special (professional) tests on digging trenches and emplacing 

minefields. While the CG results of the first test during the research improved by 45 s 

(t = 4,7; р <0.01), the EG results improved by 270 s (t = 34,7; р <0,01). Similar results 

were obtained when the cadets performed the second special test (laying mines). 

Analysis of psychophysiological tests showed as follows. In force tension by 

50 % and 25 % of maximum strength, EG cadets significantly improved their results 

by 30 % and 23 %, respectively. The improvement of CG cadets was slight and 

insignificant. Studies of spatial indicators during the experiment demonstrated positive 

changes, although there was no significant difference between the cadets’ indicators 

in EG and CG. The cadets most accurately assessed the time parameters, with no 

significant difference between the cadets of both groups. The error in reproducing 14- 

and 7-second time intervals averaged 0,9‒1,0 s. and the coefficient of variation was in 

the range of 3‒11 %. 

Testing the effectiveness of the author’s program of physical training during the 

formative experiment showed that the indicators of cadets’ physical fitness in 

experimental group significantly improved at the end of the experiment by 5‒45 % as 

compared to the initial level and exceeded the cadets’ indicators in control group by 

4‒30 % (p <0, 05). Indicators of functional state did not change significantly according 

to the Genchi and Stange tests and the index of Bogomazov. The results of specific 
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professional fitness increased by 10,2 %, and comparing with the control group ˗ by 

9.0 % (p <0,05). 

The fifth chapter presents the results of experimental research and their 

comparison with the results of available scientific sources. It outlined three groups of 

data obtained in the thesis research. 

The practical significance of the study results comprises implementing the 

author’s program of physical training in the education of military engineers, with its 

content involving the increase of strength exercises as well as the exercises for 

detecting of temporal, force and spatial parameters of movements. The use of the 

author’s training program in the educational environment of higher military 

educational institution allowed the cadets to show higher results in varied physical 

fitness, which had a positive impact on the indicators of specific and professional 

fitness, as well as improving their efficiency.  

The research outcomes are applied in the system of physical training at Hetman 

Petro Sahaidachnyi National Army Academy,Military Institute of Taras Shevchenko 

National University of Kyiv. Positive feedbacks and acts on implementation of the 

findings and conclusions of the dissertation were received in the result of approbation. 

Keywords: military engineers, strength endurance, functional state, physical 

fitness, professional and applied physical fitness. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

 

АТд – артеріальний діастолічний тиск 

АТс – артеріальний систолічний тиск 

ВВНЗ – вищий військовий навчальний заклад 

ВПД – військово-професійна діяльність 

ВПН – військово-професійне навчання 

ВСК – військово-спортивний комплекс 

ЕГ – експериментальна група 

ЖЄЛ – життєва ємність легень 

ЗКВ ‒ загальноконтрольна вправа 

ЗСУ – Збройні Сили України  

ЗФП ‒ загальна фізична підготовка 

ІБ ‒ індекс Богомазова 

ІВ     – Інженерні війська 

ІМТ  індекс маси тіла 

КГ – контрольна група 

МВЗ ‒ мінно-вибухові загородження 

МОУ – Міністерство оборони України 

ППФП – професійна прикладна фізична підготовка 

РФЗ – рівень фізичного здоров’я 

СМР – спортивно-масова робота 

ССС – серцево-судинна система 

СФП – спеціальна фізична підготовка 

ТНФП-2014 – Тимчасова настанова з фізичної підготовки у ЗСУ, 2014 р. 

ФП – фізична підготовка 

ЦНС – центральна нервова система 

ЧСС – частота серцевих скорочень 
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ВСТУП 

Актуальність теми. Значення ФП для підтримання високої бойової 

готовності завжди тісно пов’язане з характером і способом ведення бойових дій, 

що також визначаються бойовими засобами, які є в наявності. Тому оптимізації 

процесу фізичної підготовки, її спеціальній військово-прикладній 

спрямованості завжди приділялася потрібна увага. Це принцип органічного 

зв’язку навчальної дисципліни «Фізичне виховання, спеціальна фізична 

підготовка і спорт» у вищих військових навчальних закладах із практикою 

майбутньої військової спеціальності. Він найбільш конкретно проявляється у 

професійно-прикладній спрямованості ФП. Саме у професійно – прикладній 

фізичній підготовці цей принцип знаходить своє специфічне виявлення. Теорія 

професійно-прикладної педагогічної спрямованості навчання у ВВНЗ отримала 

своє відображення у дослідженнях В. М. Афоніна [11‒13], О. М. Ольхового 

[150], Р. Т. Раєвського [189], С. В. Романчука [194; 196] та ін. [98; 108; 147; 169; 

177].  

Аналіз сучасного стану професійної підготовки курсантів військових вишів 

виявляє наступні протиріччя: 

– між практичною необхідністю професійно – прикладної фізичної 

підготовки випускників і відсутністю розробленого науково-методичного 

апарата формування фізичної складової бойової готовності курсантів [145; 154; 

156]; 

– між потенційною можливістю вирішення проблем підготовки курсантів 

військових вишів до дій у напружених умовах за допомогою засобів фізичної 

культури і спрямованістю фізичної підготовки у військових навчальних 

закладах лише на однобічний розвиток фізичних якостей, без цілеспрямованого 

формування спеціальних вмінь для успішного долання екстремальних умов 

професійної діяльності [181; 195;197]; 
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– між необхідністю підвищення ефективності підготовки військових 

спеціалістів і недостатнім використанням сучасних методик і технологій у 

процесі їх підготовки [200; 203; 216; 217].  

Головною метою фізичної підготовки є забезпечення фізичної готовності 

воїнів до виконання службово-бойових завдань, що виникають у процесі 

військового навчання й виховання. 

Спеціальні завдання фізичної підготовки формуються з врахуванням 

конкретних особливостей і умов службово-бойової діяльності військових 

спеціалістів. Накопичений досвід фізичної підготовки у Збройних Силах 

України показує, що спеціальні завдання вирішуються успішно, якщо вони 

формуються на ґрунті вимог, що пред’являються військовою спеціальністю. Це 

вимагає принципово інших підходів до системи фізичного виховання, особливо 

до процесу професійно – прикладної фізичної підготовки або спеціальної 

фізичної підготовки. Ми ототожнюємо поняття професійно – прикладної 

фізичної підготовки і спеціальної фізичної підготовки, оскільки у військовій 

термінології більш широко застосовується саме спеціальна фізична підготовка.  

Проблемі оптимізації професійно – прикладної фізичної підготовки 

молодих спеціалістів присвячено багато досліджень вітчизняних і зарубіжних 

дослідників, які наголошують, що сучасний фахівець повинен вирізнятися 

якістю професійної підготовки і мати високий рівень фізичного розвитку й 

функціонального стану організму [62; 66; 74; 85; 91; 240].  

У наукових працях дослідників Т. Ю. Круцевич, С. В. Трачук, 

О. Т. Кузнецової [106; 107; 108], М. В. Кузнецова [112; 113], О. М. Лойко [122] 

зазначено, що формування у майбутніх фахівців професійно важливих фізичних 

якостей та навичок, підвищення стійкості організму до несприятливого впливу 

зовнішнього та службового середовища найбільш ефективно досягається у 

процесі спеціально спрямованого використання засобів та методів фізичного 

виховання [101; 102; 120]. Багато дослідників займалися вивченням професійно 

– прикладної фізичної підготовки у сфері цивільного навчання і виробництва. 
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Низка дослідників вивчали особливості ФП деяких військових спеціальностей. 

Але досі проблема професійно – прикладної фізичної підготовки фахівців різних 

спеціальностей інженерних військ залишається недостатньо дослідженою [2; 3; 

20; 24; 36 та ін.]. 

Отже, актуальним питанням постає удосконалення змісту фізичної 

підготовки курсантів із урахуванням спеціалізації військовослужбовців.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційну роботу виконано відповідно до плану наукової та науково-

технічної діяльності Міністерства оборони України на 2015‒2020 роки. 

«Удосконалення організації фізичної підготовки військовослужбовців 

Сухопутних військ Збройних Сил України для забезпечення виконання завдань 

за призначенням у сучасних умовах», шифр «Керівництво-17» (номер державної 

реєстрації 0101U002275). 

Автор дослідив особливості професійної діяльності та організації фізичної 

підготовки військовослужбовців інженерних спеціальностей, розробив та 

експериментально обґрунтував програму з використанням збільшеного обсягу 

вправ на силові якості, вправ на відчуття часових, силових і просторових 

параметрів рухів.  

Мета роботи – підвищити рівень спеціальної фізичної підготовленості 

курсантів інженерних спеціальностей із застосуванням спеціально розробленої 

програми фізичних вправ зі збільшеним обсягом силових вправ, вправ на 

відчуття часових, силових параметрів рухів.  

Завдання дослідження: 

1. Проаналізувати теоретичні засади, практичний досвід, місце 

інженерних підрозділів в структурі Збройних Сил та визначити специфіку й 

особливості фахової діяльності курсантів, майбутніх офіцерів інженерного 

профілю. 

2. З’ясувати стан проблеми професійно – прикладної фізичної підготовки 

курсантів ВВНЗ. 
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3. Визначити динаміку показників фізичного розвитку та фізичної 

підготовленості курсантів інженерних підрозділів протягом навчання у ВВНЗ. 

4. Обґрунтувати, розробити й експериментально перевірити ефективність 

програми професійно – прикладної фізичної підготовки фахівців військових 

спеціальностей інженерних підрозділів.  

Об’єкт дослідження: професійно – прикладна фізична підготовка 

курсантів інженерних спеціальностей ВВНЗ.  

Предмет дослідження: зміст професійно – прикладної фізичної 

підготовки курсантів інженерних спеціальностей ВВНЗ.   

Методи дослідження. 

Теоретичні методи (аналіз та узагальнення даних науково-методичної 

літератури та матеріалів наукових досліджень (вивчення стану розроблення 

проблеми фізичної підготовки у ВВНЗ)); соціологічні методи, анкетування 

(вивчення думки курсантів до специфіки майбутньої спеціальності, умов 

діяльності, рівня розвитку необхідних фізичних якостей); педагогічне 

спостереження (аналіз показників антропометрії, функціональних проб, 

тестування фізичної підготовленості та спеціальної підготовленості курсантів 

інженерних спеціальностей); педагогічний експеримент (визначення 

ефективності використання розроблених комплексів фізичних вправ у програмі 

ФП курсантів інженерних підрозділів); статистичні методи аналізу (робота з 

отриманими результатами на різних етапах дослідження).  

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що в роботі:   

- уперше науково обґрунтовано та сформовано програму підготовки, яка 

забезпечує спеціальну (професійно-прикладну) фізичну підготовленість 

курсантів інженерних спеціальностей для виконання професійних завдань під 

час службової діяльності, зміст якої передбачає поетапне збільшення силової 

підготовки та акцентований розвиток відчуття силових, просторових та часових 

параметрів рухів;  
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-  удосконалено дані щодо застосування фізичних вправ у формуванні 

спеціальної фізичної підготовленості військовослужбовців, етапності 

вдосконалення фізичної підготовленості курсантів різних військових 

спеціальностей, значимості рівня розвитку силових якостей 

військовослужбовців у професійній діяльності; 

-  набули подальшого розвитку відомості про систему фізичної підготовки 

курсантів ВВНЗ технічного профілю та ефективність впливу її на якість 

підготовки військових фахівців різних спеціальностей.  

Практичне значення дослідження полягає в упровадженні в практику 

підготовки курсантів інженерного профілю авторської програми фізичної 

підготовки, використання якої в умовах навчання у ВВНЗ дозволило курсантам 

показати високі результати в забезпеченні різносторонньої фізичної 

підготовленості, що позитивно відбилося на підвищенні їх фахової 

майстерності. 

Результати дослідження упроваджено у систему фізичної підготовки 

Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, 

спеціальної військової частини А 2615. 

За наслідками апробації отримано позитивні відгуки й акти про 

впровадження положень і висновків дисертаційної роботи. 

Особистий внесок здобувача полягає у детальному аналізі літературних 

джерел; виборі напряму дослідження; визначенні мети й завдань дослідження; 

отриманні та систематизації експериментального матеріалу; розробленні 

програми підвищення фізичної підготовленості курсантів інженерних 

спеціальностей; узагальненні результатів дослідження; формулюванні 

висновків та практичних рекомендацій; оформленні дисертаційної роботи.  

Апробація результатів дисертації. Матеріали дисертації було 

оприлюднено на засіданнях кафедри фізичного виховання, спеціальної фізичної 

підготовки і спорту Національної академії сухопутних військ, кафедрі фізичного 

виховання ЛДУФК та викладено в публікаціях і виступах на науково-практичних 
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конференціях: ІІ-ІІІ-ІУ Міжнародні науково-практичні конференції «Сучасні 

тенденції та перспективи розвитку фізичної підготовки та спорту Збройних Сил 

України, правоохоронних органів, рятувальних та інших спеціальних служб на шляху 

євроатлантичної інтеграції України» (м. Київ, 14-15 лютого 2019 року; 21‒22 

листопада 2019 року; 19 листопада 2020 року); Міжнародна науково-практична 

конференція «Традиції та іновації у підготовці фахівців з фізичної культури та 

фізичної реабілітації» (м. Миколаїв, 22‒23 березня 2019 року); ХХІІІ Міжнародна 

наукова конференція «Молода спортивна наука України» (м. Львів, 18‒19 квітня 2019 

року); ХІІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми активізації 

рекреаційно оздоровчої діяльності населення» (м. Львів, 23‒24 квітня 2020 року); 

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Основні напрямки розвитку 

фізичної культури, спорту та фізичної реабілітації» (м. Дніпро, 29‒30 жовтня 2020 р.). 

Публікації. За результатами досліджень опубліковано 14 наукових праць, 

серед яких 7 публікацій у наукових фахових виданнях України; 1 публікація у 

виданні SCOPUS. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається з 

переліку умовних скорочень, вступу, п’яти розділів, висновків, практичних 

рекомендацій, списку використаних джерел, додатків. Дисертацію виконано на 

222 сторінках, ілюстровано 27 таблицями 15 рисунками. Бібліографія містить 

257 джерел, із яких 18 – зарубіжних авторів, 14 – публікації автора за темою 

дисертації. 
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РОЗДІЛ 1 

ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА У СИСТЕМІ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

КУРСАНТІВ ІНЖЕНЕРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ВВНЗ 

 

Проблема підготовки курсантів до професійної діяльності з часом не 

зменшується, а навпаки стає більш актуальною, і сьогодні її значущість досить 

висока [10; 14; 20; 25; 256 та ін.]. На необхідності проведення спеціальної 

фізичної підготовки військовослужбовців різних родів військ із використанням 

фізичних вправ зосереджує увагу низка авторів [31; 43; 45; 253 та ін.], оскільки 

вона підвищує діапазон функціональних резервів організму, рівень розвитку 

фізичних і спеціальних якостей військовослужбовців [62; 67; 73; 81; 249]. 

Дослідження боєздатності військовослужбовців різних родів військ із 

використанням засобів фізичної підготовки є предметом пильної уваги багатьох 

дослідників [3; 6; 12; 21; 47; 58].  

У процесі професійної діяльності військовослужбовці інженерних 

підрозділів відчувають навантаження переважно фізичного та психологічного 

характеру. Проте існуючі засоби й методи фізичної підготовки не завжди і не 

повною мірою вирішують завдання підготовки військовослужбовців до 

виконання завдань за призначенням [63; 86; 102; 154; 163 та ін.]. Тому виникає 

необхідність обґрунтування найбільш ефективних засобів і методів, що 

усувають такі недоліки. Результати наукових досліджень і практика фізичної 

підготовки військовослужбовців доводять, що ефективними засобами 

професійної підготовки можуть і мають бути спеціальні вправи, які найбільш 

адекватно моделюють військово-професійні дії інженерних частин [170; 175; 

180; 181; 194 та ін.]. Щоб зрозуміти необхідність дослідження питань фізичної 

підготовки військовослужбовців інженерних підрозділів, перш за все необхідно 

зрозуміти специфіку їх бойової діяльності, історичні передумови створення й 

розвитку інженерних військ, особливості бойової діяльності та вимоги до 

всебічної підготовленості військових інженерів.  
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1.1 Професійно-прикладна фізична підготовка – основа якісної 

підготовки спеціаліста технічних спеціальностей 

 

Будь-яка професія вимагає вирішення специфічних вимог до фізичних і 

психічних якостей людини, її прикладних вмінь і навичок. Тому підготовка 

спеціалістів до праці у технічних сферах повинна поєднувати загальну фізичну 

підготовку із професійно – прикладною фізичною підготовкою. 

Принцип органічного зв’язку фізичного виховання з практикою трудової 

діяльності найбільш конкретно втілюється у професійно – прикладній фізичній 

підготовці. Як своєрідний різновид фізичного виховання професійно – 

прикладної фізичної підготовки являє собою педагогічно спрямований процес 

забезпечення спеціалізованої фізичної підготовленості до обраної професійної 

діяльності.   

Відомо, що результативність багатьох видів професійної праці істотно 

залежить, крім іншого, від спеціальної фізичної підготовленості, що купується 

попередньо шляхом систематичних занять фізичними вправами, адекватними в 

певному відношенні вимогам, що пред’являються до функціональних 

можливостей організму професійною діяльністю та її умовами.   

Для успішної професійної діяльності фахівця передумови створює загальну 

фізичну підготовку. Вона опосередковано проявляється через рівень фізичного 

розвитку та фізичну підготовленість,  працездатність, стан здоров’я. Тому 

загальна фізична підготовка вважається основою професійно – прикладної 

фізичної підготовки [34; 51; 92; 94; 251].  

Багато авторів наукових досліджень з метою забезпечення високого рівня 

фізичної підготовленості молоді пропонують впроваджувати в навчальний 

процес з фізичного виховання нові педагогічні технології, використовувати 

нетрадиційні й альтернативні форми та методи роботи [18; 23; 38; 40; 46]. 

Водночас до цих пір відсутня програма професійно – прикладної фізичної 

підготовки для курсантів інженерного профілю, яка б мала комплексний вплив 
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на фізичну підготовленість, рівень фізичного здоров’я та розвиток професійно-

важливих якостей. 

Професійно – прикладна фізична підготовка є педагогічно спрямованим 

процесом навчання, який збільшує індивідуальний фонд професійно потрібрих 

рухових умінь і навичок, сприяє вихованню фізичних і, безпосередньо 

пов’язаних з ними, рухових здібностей, від яких прямо або побічно залежить 

професійна дієздатність.  

Удосконалення і впровадження професійно – прикладної фізичної 

підготовки у систему освіти та професійну практику визначається головним 

чином різноманітними обставинами і причинами: 

– термін освоєння сучасних практичних професій і досягнення професійної 

майстерності в них продовжує залежати від ступеня розвитку фізичних 

здібностей індивіда, від рівня функціональних можливостей організму, 

різноманітності й досконалості, придбаних ним рухових умінь і навичок. Так, 

наприклад, випускники професійно-технічних училищ, які пройшли ґрунтовний 

курс професійно – прикладної фізичної підготовки, часто отримують 

професійно-кваліфікаційний розряд за фахом вищий, ніж ті, які не пройшли 

такої підготовки. Останні, зазвичай, повільніше адаптуються до умов 

професійної діяльності на виробництві. Професійно – прикладна фізична 

підготовка також служить певним чинником скорочення термінів оволодіння 

професією і гарантією якості її освоєння [59; 65; 77; 124; 129; 133];  

– зберігається проблема попередження можливих негативних впливів 

окремих видів професійної праці та його умов на фізичний стан працівників, 

хоча вона вирішується певними засобами оптимізації умов і змісту праці, і де 

важливу роль серед них покликані відігравати засоби професійно-прикладної 

фізичної культури [171]; 

– сучасні тенденції загальносоціального й науково-технічного прогресу 

націлюють людину на необхідність постійно удосконалювати свої рухові 
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здібності, а їх розвиток невіддільний від фізичного вдосконалення індивіда [39; 

165; 189].  

Наразі сучасна професійна діяльність доволі рідко вимагає граничну або 

близьку до неї мобілізацію фізичних здібностей (професійні 

військовослужбовці, професії з екстремальними умовами діяльності, 

випробувачі льотної й іншої транспортно-швидкісної техніки, оперативні 

працівники слідчих органів, шахтарі, водолази і т.п.). Вимоги до фізичних 

можливостей у більшості видах професіональної праці висуваються далеко не 

на граничному рівні, потужність роботи при виконанні багатьох трудових дій у 

сфері фізичної праці, зазвичай, не перевищує 30 % від індивідуально 

максимальної. Але це не зменшує доцільність спеціальної фізичної підготовки у 

процесі навчання, а в багатьох професіях ‒ і під час основної трудової 

діяльності.  

Специфіка вимог до фізичної підготовленості представників тих або 

інших професій детермінована сукупністю особливостей конкретної трудової 

діяльності й умов її виконання, зокрема: 

- ступенем активності різних функціональних систем при виконанні робочих 

операцій (наскільки вони прості або складні в координаційному відношенні, 

якою мірою вони енергоємні і т.п.); 

- характером робочих операцій (режим регламентації поведінки працівників: 

який порядок чергування робочих фаз і відпочинку між ними; міра процесу 

праці; чи властиві монотонність та інші чинники, що ведуть до стомлення); 

- умовами, які роблять вплив на фізичну та загальну працездатність, якщо 

вони відрізняються від нормальних (коливання зовнішньої температури, 

знаряддя праці, які створюють вібрацію й шуми, гуркіт машинної техніки й 

устаткування, забрудненість повітря та низький вміст у ньому кисню і т.п.) 

[158; 159; 168; 208; 212; 231].   

Ефективність та безпека професійної діяльності істотно залежить від 

ступеня розвитку професійно важливих здібностей і пов’язаних із ними 
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фізичних якостей. Розглянемо прояв фізичних якостей у виробничій діяльності 

військових спеціалістів інженерних підрозділів.   

Силові та інші рухові здібності:  

- навики подолання природних і штучних перешкод, підняття й перенесення 

тяжкості; 

- опірність функціональних систем організму до дії несприятливих 

кліматичних умов (високої та низької температур, високої вологості повітря і 

загазованості та ін.);  

- психічна стійкість, базою якої, окрім іншого, часто виступають фізичні 

кондиції індивіда; 

- фортифікаційні споруди із застосуванням машин, агрегатів і ручної праці 

військовослужбовців (особливо інженерних підрозділів). 

Комплексна витривалість, що проявляється в динамічних і статичних 

режимах тривалого функціонування різних м’язових груп:  

- здатність раціонально розподіляти витрати енергії в часі, орієнтуватися на 

місцевості;  

- різноманітні рухові навики, зокрема навики, які допомагають умілій операції 

різними знаряддями праці;  

- загартованість людини по відношенню до несприятливих метеорологічних 

дій; 

- здатність орієнтуватися на складно пересіченій місцевості і в інших 

незвичних умовах, раціонально розподіляти витрати енергії в процесі 

тривалої стандартно нерегламентованої руховій діяльності;   

- циклічні локомоторні та інші рухові навики, які потрібні в повсякденному 

житті (навики в ходьбі, у пересуванні на лижах, велосипеді, човні, у кінній 

їзді, управлінні автомобілем, мотоциклом, у подоланні природних перешкод 

і т.п.), які також сприяють виконанню професійних завдань;  

- загартованість до різко змінної дії метеорологічних, клімато-географічних і 

інших середових чинників [70; 166; 174; 230]. 
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Різновиди рухової активної будівельної праці, характерної для військових 

інженерів: витривалість, що проявляється переважно в динамічних режимах 

м’язових напружень під час різноманітних рухових дій; координаційні та інші 

рухові здібності; загартованість організму по відношенню до дії змінних умов 

зовнішнього середовища.  

У роботі монтажників-висотників і будівельників необхідні здатність 

зберігати рівновагу тіла й орієнтування в незвичайних положеннях на вузькій і 

нестійкій опорі. Важливі також стійкість функції сенсорного контролю, 

самовладання, що базується переважно на фізичній кондиції.   

Різновиди праці на верстатах в металообробній та інших галузях 

промисловості (токарні, слюсарні,  фрезерні, швейні та інші роботи) потребують 

наявності:  

- здібності до швидких рухових реакцій і високо розвиненої спритності дій 

руками;   

- усіх видів витривалості (загальна, регіональна й локальна), які  проявляються 

при багатократному відтворенні рухових дій, в яких беруть участь м’язи 

плечового поясу і м’язи, що фіксують позу;  

- навичок точно влагоджених рухів руками, стійкості функцій зорового й 

тактильного контролю;  

- здатності точно і своєчасно виконувати локальні й регіональні рухи в межах, 

заданих кінематичних і динамічних параметрів;  

-  навичок окремих рухових дій і «мікрорухів» (переважно кистю), доведених 

до високого ступеня стереотипності;  

- локальної, регіональної і загальної витривалості. 

Операторські роботи на багатопозиційних пультах дистанційного 

керування енергетичними, механічними системами вимагають: 

- здатності диференціювати великий обсяг сенсорної інформації;  

- сенсорної витривалості та здібності до швидкої рухової реакції з вибором;  

- м’язово-статичної витривалості (при тривалій фіксації робочої пози);  
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- емоційної стійкості, що базується, як правило, на загальній фізичній 

працездатності.  

Прикладний сенс фізичної підготовки визначається тим, наскільки якісно 

вона формує достатньо багатий фонд рухових умінь і навичок, створює 

необхідні передумови для освоєння швидко змінних способів професійної 

діяльності, гарантує інтегральне підвищення загального рівня функціональних 

можливостей організму, стимулює різносторонній розвиток рухових і 

координаційних здібностей, сприяючих швидкій побудові нових і 

вдосконаленню засвоєних раніше робочих рухів. Зрозуміло, спеціалізований 

характер професійно – прикладної фізичної підготовки повністю не зникне, 

оскільки певна професійна спеціалізація, судячи із серйозних футурологічних 

прогнозів, існуватиме принаймні в недалекому майбутньому, але загалом вона 

придбає іншу якість [7; 8; 15]. 

Oсновні завдання, що вирішуються в процесі професійно – прикладної 

фізичної підготовки, спрямовані на те, щоб:  

- розширити й удосконалити фонд рухових умінь, навиків і фізкультурно-

освітніх знань людини, які сприяють оволодінню вибраною професійною 

діяльністю, корисних і потрібних у процесі професійно – прикладної 

фізичної підготовки; 

- посилити розвиток професійно важливих фізичних і психічних здібностей, 

забезпечити стійкість підвищеного на цій основі рівня дієздатності; 

- підвищити ступінь опірності організму по відношенню до несприятливих 

умов, в яких протікає трудова діяльність, сприяти збільшенню його 

адаптаційних можливостей, збереженню й зміцненню здоров’я; 

- сприяти успішному виконанню загальних завдань, що реалізовуються в 

системі професійної підготовки кадрів, вихованню етичних, духовних, 

вольових та інших якостей, що характеризують цілеспрямованих, 

високоактивних членів суспільства, які творять його матеріальні й духовні 

цінності. 
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Вивчаючи професійно – прикладну фізичну підготовку інженерів 

комп’ютерних систем проєктування, В. Філінков [219] дійшов висновку, що 

особливу актуальність мають залучення до структури навчальних занять вправ, 

які важко піддаються вдосконаленню, вправ для розвитку мозкового кровообігу, 

вестибулярної стійкості (як компоненту точності й тонкої координації рухів), 

оперативного мислення, емоційної стійкості – якостей, що мають велике 

значення в професійній діяльності інженерів. 

С. Махов [129] констатував наявність наукової проблеми, яка 

характеризується недостатньою розробленістю проблеми професійно-

прикладної спрямованості ФП студентів вищих технічних навчальних закладів 

гірничих спеціальностей у процесі викладання навчального предмету «Фізичне 

виховання». Він наголошує на необхідності розроблення педагогічних умов 

ППФП студентів гірничих спеціальностей на державному рівні. 

Вивчаючи педагогічні умови професійно – прикладної фізичної 

підготовки студентів вищих технічних навчальних закладів, Н. Борейко [31] 

показала, що найбільш вагомими фізичними якостями було визначено: загальну 

витривалість – 35 %, статичну витривалість м’язів тулуба – 21 %, швидкість і 

точність рухів (особливо рук і пальців) – 24 %, менш вагомими є гнучкість – 

14 %, сила м’язів тулуба – 6 %.  

Дослідження рівня фізичної підготовленості та здоров’я інженерів- 

аналітиків (65 фахівців) показало, що у фахівців: низький рівень здоров’я – 

41,59 %: зайва вага – 29,2 %; високий кров’яний тиск – 35,38 %; низькі 

показники серцево-судинної системи при навантаженні – 32,3 %; захворювання 

зору – 27,69 %; скарги на болі в спині – 38,46 %; часті головні болі – 20 %; 

швидка втомлюваність – 26,15 %; низький рівень фізичної підготовленості – 

63,07 %; практично не займаються фізичними вправами – 76,92 %. [209; 219; 

223]. 

В. Родигіна [192], вивчаючи особливості прикладної фізичної культури в 

системі професійної підготовки інженерів хімічних спеціальностей, дійшла 
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висновку, що професійно-прикладна програма фізичної культури повинна бути 

конкретизованою по відношенню до особливостей майбутньої професійної 

діяльності інженерів-хіміків. Це має велике значення для складання 

індивідуальних оздоровчих програм, які повинні враховувати основні вимоги 

особливостей професії.  

А. Єфремова, Д. Шестерова [73] у своєму дослідженні показали, що 

практично не досліджені особливості підготовки з урахуванням орієнтації на 

трудовий процес інженерів-електриків залізничного транспорту, не розроблені 

організаційно-методичні основи побудови технології професійно – прикладної 

фізичної підготовки із урахуванням структури й функціонування ВНЗ 

залізничного транспорту. Така підготовка інженерів залізничного транспорту 

практично не здійснюється ні під час навчання у ВНЗ, ні в період подальшої 

виробничої діяльності. Причиною цього може бути відсутність на сьогоднішній 

день досліджень стосовно специфіки професійної діяльності інженерів-

залізничників, переліку психофізіологічних і професійно важливих фізичних 

якостей, технології їхнього розвитку. Визначено, що інженерам-електрикам 

залізничного транспорту притаманне довготривале витримування статичних 

фізичних навантажень у вимушеній одноманітній робочій позі – сидячи, стоячи 

(операторська діяльність, проектувальні роботи, монтаж і регулювання 

устаткування,), а також динамічних фізичних навантажень, великої кількості 

пересувань протягом робочої зміни. У професійній діяльності інженерів-

електриків залізничного транспорту переважним чином задіяна ручна, інколи 

змішана праця. 

На підставі отриманих даних було розроблено й теоретично 

обґрунтовано програму з фізичного виховання студентів, яка мала позитивний 

ефект [73]. 

Важливе значення для раціональної побудови професійно – прикладної 

фізичної підготовки має, як вже наголошувалось, забезпечення взаємозв’язку, 

єдності загальної фізичної підготовки і спеціальної фізичної підготовки. Це 
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насамперед означає, що при розробленні програми фізичної підготовки 

необхідно враховувати передумови, що створюються попередньою загальну 

фізичну підготовку: гармонійний розвиток основних фізичних якостей, 

формування широкого фонду різноманітних рухових умінь і навиків. Тільки з 

опорою на ці фундаментальні передумови професійно – прикладної фізичної 

підготовки може здійснитися з найбільшою ефективністю без зайвих витрат 

часу і енергії. Від того, якою була загальна фізична підготовка майбутнього 

фахівця під час проходження базового курсу фізичного виховання (у 

загальноосвітній школі, інших навчальних закладах), і від того, як вона 

проводиться надалі в різні періоди багаторічної професійно-трудової діяльності, 

багато в чому залежить і розроблення змісту професійно – прикладної фізичної 

підготовки, від якого залежить склад використовуваних засобів професійно – 

прикладної фізичної підготовки, оскільки застосовані в ній види фізичних вправ 

містять елементи й варіанти раніше вироблених форм рухів [222; 237]. 

Дотримання принципу єдності загальної фізичної підготовки і професійно – 

прикладної фізичної підготовки припускає певну спрямованість загальної 

фізичної підготовки стосовно особливостей професії як в період опанування 

нею, так і в роки наступної професійно-трудової діяльності. Залежно від 

специфіки професії у зв’язку з цим доцільно:  

- підсилювати ті компоненти загальної фізичної підготовки, які найбільше 

допомагають розвитку важливих фізичних якостей і пов’язаних з ними 

професійних здібностей (по механізму позитивного перенесення 

тренованості), відповідно розподіляючи час і зусилля, що витрачаються в 

різних її розділах;  

- у період становлення професійних рухових навиків, особливо в процесі 

загальної фізичної підготовки, варто уникати тих вправ, які можуть 

негативно вплинути на формування конкретних навиків. Тому треба чітко 

знати закономірності позитивного й негативного перенесення навиків, щоб 

найкорисніше використовувати ефект позитивного перенесення;  



37 

 

 

- залучати в достатньому об’ємі тренуючі навантаження, які протидіють 

несприятливому впливу на здоров’я та дієздатність професійної 

малорухливості (особливо коли професійна діяльність відрізняється 

значною гіподинамією), а також вибірково направлені комплекси фізичних 

вправ для профілактики й корекції окремих відхилень у фізичному стані й 

розвитку організму. Йдеться про направлене й відповідно нормоване за 

навантаженням використання вправ, вибірково стимулюючих розвиток 

важливих фізичних якостей людини, які практично не виявляються або мало 

проявляються в професійно-трудовій діяльності, а також вправ для 

збільшення опірності організму по відношенню до негативної дії 

специфічних умов праці [224; 225]. 

Відтворення в процесі професійно – прикладної фізичної підготовки тих 

чи інших процесів професійної діяльності тим більше має значення, чим вище 

має рівень мобілізації рухових можливостей організму, необхідних для 

результативного здійснення. Якщо вимоги професії вельми високі (наприклад, у 

професійній діяльності військовослужбовців, пожежників, водолазів і т.п.), то 

спершу їх моделюють із певними обмеженнями, а потім поступово 

навантаження в модельно-тренувальних вправах збільшують, щоб створити 

запас міцності по відношенню до них. Це допомагає збільшенню 

функціональних резервів організму, мобілізації в екстремальних умовах 

професійної діяльності. Тут також можуть сприяти заняття відповідним 

професійно-прикладним видом спорту [184].   

У загальному вигляді система занять із професійно – прикладної фізичної 

підготовки при їх організації в офіційному порядку регламентується 

уніфікованими програмами, що розробляються звичайно для груп споріднених 

або окремих професій [153; 225].  

Основними формами занять при цьому служать, як правило, урочні форми, 

що мають типову у фізичному вихованні структуру, яка варіює залежно від 

особливостей змісту й умов побудови занять [72; 79]. 
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У межах обов’язкового курсу фізичної підготовки у спеціальних 

навчальних закладах заняття, що містять матеріал професійно – прикладної 

фізичної підготовки, зазвичай, є комбінованими. Професійно-прикладні вправи 

в них виконуються разом із вправами, що використовуються як засоби ЗФП. У 

таких випадках раціональна компоновка різних засобів заняття визначається за 

правилами побудови комплексного уроку [59; 132; 191].  

У проведенні професійно – прикладної фізичної підготовки важливу роль 

можуть мати і самостійні заняття, що не зводяться до спортивних. Разом з 

іншими засобами фізичного самовиховання вони залучають професійно-

прикладні вправи в режимі повсякденного побуту й активного відпочинку (у 

формі щоденної індивідуальної руханки, фізично-кондиційного тренування, 

туристських походів) [71; 72].  

Для реалізації деяких завдань, що закладено в професійно – прикладну 

фізичну підготовку, можуть бути використані, окрім вказаних, і малі форми 

занять, що практикуються в межах виробничої фізичної культури і 

передбачають вироблення уміння самостійно регулювати набуту працездатність 

у процесі трудової діяльності.  

Підводячи підсумок сказаному можна констатувати, що певна частина 

студентської молоді з кожним роком все більше має проблеми зі здоров’ям. 

Важливе значення у цьому мають проблеми з проведенням у вишах фізичного 

виховання. Багато дослідників констатують недоліки в організації і проведенні 

занять з фізичного виховання. Студентська молодь усе більше втрачає інтерес 

до фізичної культури. Причинами цього можуть бути як недостатньо цікаве 

проведення занять з фізичного виховання на розвиток професійно-прикладних 

якостей і навичок, так і скорочення державою часу на фізичне виховання. Тому 

в технічних вишах усе менше уваги приділяється професійно – прикладній 

фізичній підготовці. Крім того, державних програм із фізичної підготовки для 

конкретних інженерних спеціальностей практично не існує. А розроблені під час 
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наукових досліджень програми для деяких інженерних спеціальностей після 

експериментів залишаються в конкретних вишах [49; 51; 57; 78; 114]. 

Викладені вище проблеми та шляхи вдосконалення професійно – 

прикладної фізичної підготовки окремих спеціальностей різних галузей 

виробництва та промисловості повною мірою відносяться і до спеціальностей 

інженерних військ. Практично всі види цивільних спеціальностей присутні і в 

службовій діяльності офіцерів інженерних підрозділів. Це і психолого-

інтелектуальна робота (робота на ЕВМ, конструювання приладів і пристосувань, 

розроблення перспективних і поточних планів організації роботи тощо); і робота 

в управлінні спеціальними машинами й агрегатами, яка вимагає високої 

координації рухів всіма частинами тіла, уваги, спритності, реакції, динамічної і 

статичної витривалості; і безпосередня робота з будівництва фортифікаційних 

споруд, мостів, переправ, укрить для живої сили та військової техніки, 

установлення й ліквідації мінно-вибухових речовин тощо, які вимагають від 

військовослужбовців високого рівня розвитку фізичних якостей (сили, 

витривалості, швидкості) [150; 151; 160; 161; 172]. 

Тому пошук шляхів удосконалення професійно-прикладної фізичної 

підготовки для військовослужбовців інженерних спеціальностей залишається 

актуальним. 

 

1.2 Особливості професійної діяльності курсантів  

інженерних підрозділів 

Інженерні війська є одним дуже важливим родом Сухопутних військ ЗСУ. 

Саме ІВ першими застосовували новітні засоби ведення війни, залучали їх в 

арсенал армії. Із інженерних військ розвилися в самостійні роди військ 

залізничні війська, війська зв’язку, автомобільні війська, танкові війська.  

Єдиний рід військ, для якого війна не закінчується ніколи, ‒ це інженерні 

війська. Вони призначені для інженерного забезпечення бою. Згідно Бойового 

Статуту Сухопутних військ «Інженерне забезпечення бойових дій військ 
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організовується і здійснюється з метою створити військам необхідні умови для 

своєчасного і скритного висунення, розгортання, маневру, успішного виконання 

ними бойових завдань, підвищення захисту військ і об’єктів від всіх видів 

поразки, для нанесення супротивникові втрат, для утруднення дій 

супротивника» [134; 136; 138; 139; 142; 143]. 

Серед багатьох завдань, які вирішує інженерне забезпечення, є: інженерна 

розвідка супротивника, місцевості та об’єктів; фортифікаційне устаткування 

позицій, рубежів, районів, пунктів управління; установка і зміст інженерних 

загород; установка і зміст мін і фугасів; знищення й знешкодження мін 

супротивника; пророблення проходів у загородженнях і руйнуваннях; 

пророблення проходів через перешкоди; розмінування місцевості й об’єктів; 

підготовка шляхів руху військ, підвезення та евакуація; устаткування переправ 

при форсуванні водних перешкод; інженерні заходи щодо маскування військ і 

об'єктів; здобич і очищення води, устаткування пунктів водопостачання тощо. 

[95; 96; 97; 115; 136; 137; 141]. 

Військовослужбовці інженерних підрозділів зводять споруди для 

спостереження та ведення вогню, укриття особового складу й техніки; 

встановлюють мінно-вибухови загороди та маскують свої позиції і райони 

розташування; прокладають і позначають шляхи руху; долають загороди й 

перешкоди; долають водні перешкоди. Увесь спектр особливостей цієї категорії 

військовослужбовців виявляється в діях мінерів і саперів, фахівців ремонтних 

бригад, що діють на полі бою, санітарів тощо. Основними фізичними якостями 

для них є загальна та швидкісна витривалість, силова підготовка. Вони мають 

володіти навиками в прискореному пересуванні, перебіганні, перенесенні 

вантажів, переповзанні, подоланні перешкод та інженерних загород [155; 161; 

162; 164 та ін.]. 

Для виконання складних завдань інженерного забезпечення потрібна 

спеціальна підготовка особового складу ІВ, застосування спеціальної 

інженерної техніки і специфічних боєприпасів. Крім того, воїни завдають 
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поразки техніці й особовому складу супротивника мінно-вибуховими та ядерно-

мінними засобами [137; 138].  

Ґрунтуючись на аналізі службово-бойової діяльності й досвіді відбору та 

підготовки курсантів інженерних військ можна визначити наступні відмінні 

ознаки та особливості їх професійної діяльності: 

1. Фортифікаційне устаткування є одним із найважливіших елементів 

інженерного забезпечення бою. Сюди входять риття окопів для стрільців, 

бойової техніки, устаткування укриття для техніки, укриття для особового 

складу, ходів сполучення (траншей), устаткування спостережних і командно-

спостережних пунктів. 

Роботи по фортобладнанню дуже трудомісткі й займають багато часу. 

Навіть риття окопу автоматника для стріляння лежачи займає від 25 до 40 

хвилин. При ритті окопу для танка потрібно перемістити до 28 м3 землі. Одна 

людина за годину, працюючи в середньому ґрунті, може перемістити до 1 м3 

[138; 139]. 

2. Важливим завданням підрозділів інженерних військ є установка мінних 

полів. Це вимагає дуже напруженої роботи мінерів у фізичному і 

психологічному плані. Мінні поля відіграють дуже істотну роль в прикритті 

позицій військ від атак супротивника. Сьогодні немає жодного достатньо 

надійного способу виявлення мін, і навіть при виявленні мін немає способів їх 

надійного знешкодження [137].  

3. Також завданнями інженерних військ є пророблення проходів в мінних 

полях і загородженнях супротивника, розчищення завалів і руйнувань для 

забезпечення руху своїх військ, розмінування місцевості, будівель, доріг, 

аеродромів, залізничних станцій, вулиць і т. п. Тут потрібна концентрація уваги, 

спостережливість, чіткість дій, інженерне мислення, добра фізична 

підготовленість. 

4. Тил (стратегічний, оперативний, військовий), одна з найчисленніших 

структур Збройних Сил, що містить з’єднання, частини, підрозділи 
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матеріального забезпечення, автомобільні, медичні та інші. Наразі не визначені 

особливості ФП для особового складу частин і підрозділів радіоелектронної 

боротьби, технічного забезпечення, топогеодезичних і гідрометеорологічних та 

інших підрозділів забезпечення військових дій тилу.  

5. У штаті військових частин є підрозділи танкових, інженерних, хімічних 

військ, артилерії, військ ППО, тилу та ін. Настановою з фізичної підготовки є 

визначені спеціальні завдання для всіх військовослужбовців механізованих 

частин, і офіційно всі вони повинні розглядатися як мотострільці, хоча на 

практиці займаються фізичною підготовкою, передбаченою для свого роду 

військ [228; 229]. 

6. Результати досліджень показують, що умови, в яких військовослужбовці 

виконують свої обов’язки, місце базування, структура рухів, фізичні 

навантаження й інші показники їх роботи, дозволяють основні військово-

облікові спеціальності диференціювати за сімома категоріями: стрілець, водій, 

навідник, заряджаючий, оператор, категорія бойового забезпечення, механік 

[199]. 

Доцільність такого підходу підтверджується у професії водіїв і механіків-

водіїв. Незалежно від того, до якого роду військ, виду Збройних Сил, типу 

техніки (гусенична або колісна), їх дії під час водіння, обслуговування й ремонту 

у більшості показників не мають істотних відмінностей. Професійно необхідні 

фізичні якості й рухові навики всіх категорій водіїв також істотно не 

відрізняються один від одного. Відмінності є в ступені прояву тих або інших 

фізичних якостей, обумовлених обставинами їх застосування. 

Механік працює в умовах, що характеризуються відсутністю 

безпосереднього зіткнення з противником, наявністю, як правило, закритого 

приміщення (цех, майстерня, склад, машина технічної допомоги тощо). Дії, які 

ними виконуються, вимагають високої точності, м’язова напруга – помірного 

рівня, поза – вимушена, рухи – в основному одноманітні, увага сконцентрована 

на управлінні машиною, зір напружений. 
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Основне навантаження припадає на м’язи пальців, кисті, передпліччя. При 

деяких роботах задіяні крупні м'язові групи тулуба. У бойовій обстановці 

тривалість робочого часу необмежена із збереженням працездатності. На 

відпочинок і сон виділяється мінімальний час. 

До категорій «механік» можуть бути віднесені фахівці підрозділів і частин 

технічного забезпечення: слюсарі, токарі, електромеханіки, зварювальники, 

ремонтники.  

Основними професійно необхідними фізичними якостями для них є 

загальна витривалість, спритність і швидкість рухів руками. 

Особливості цієї категорії військовослужбовців проявляються в діях 

саперів, фахівців ремонтних підрозділів, що виконують свої обов’язки як в 

умовах тилу, так і безпосередньо на полі бою, санітарів тощо. До основних 

фізичних якостей для них можна віднести загальну та швидкісну витривалість. 

Крім того, вони мають мати необхідні навики в прискореному пересуванні, 

перебіганні, переповзанні, а також перенесенні вантажів, подоланні перешкод та 

інженерних загород. 

Так, наприклад, у діяльності особового складу автомобільних та 

інженерних підрозділів значна подібність за структурою та фізичними 

навантаженнями виявлена в бойовій діяльності танкістів і самохідників. 

Структура їх діяльності пов’язана з обслуговуванням та управлінням 

автомобілями, спеціальними машинами та механізмами. Під час керування 

автомобілями, машинами водії виконують велику кількість різноманітних за 

швидкістю та ступенем м’язових зусиль рухових дій і операцій: включення та 

переключення механізмів і приладів; рухи з управління машиною в 

різноманітних ситуаціях і умовах тощо. Клас водія значною мірою визначається 

рівнем розвитку тонкої координації рухами руками й ногами. Довготривалі 

марші вимагають від шоферів стійкості до заколихування, значної статичної 

витривалості. Поточне обслуговування (ремонт) машин вимагає прояву значних 

силових зусиль і підвищеної рухової активності [121; 124; 129; 157; 168; 219]. 
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Відомо, що більшість інженерних спеціальностей відносяться до професій 

з неструктурованим типом діяльності, що пред’являють високі вимоги до 

професійно-важливих якостей людини. Спроби створення системи професійно-

психологічного відбору кандидатів на навчання інженерним спеціальностям 

неодноразово робилися у нас в країні і за кордоном [135]. Особливості 

інженерного мислення визначаються необхідністю вирішення практичних 

завдань на основі виділення і аналізу часткових конкретних ознак, їх 

узагальнень і реалізації у дії. Це дозволяє розглядати «інженерне» мислення як 

окремий випадок практичного мислення [183; 205; 218]. 

Серед великого розмаїття виконання завдань військовослужбовцями  

інженерних підрозділів особливу групу складають роботи операторського типу 

на різноманітних військових приладах, устаткуваннях, комплексах. До посад, на 

яких можуть проходити службу військовослужбовці інженерних підрозділів, 

належать: 

- оператор радіолокаційної станції; 

- оператор станції космічного зв’язку; 

- оператор-телеграфіст;  

- оператор машинного набору інформації; 

- помічник командира взводу з обробки інформації; 

- спеціаліст групи обробки інформації; 

- спеціаліст аналізу інформації; 

- старший оператор відділу командного пункту військової частини; 

- старший оператор відділення командного пункту військової частини; 

- старший оператор технічної частини військової частини та ін. [138; 148]. 

Особливості ВПД військовослужбовців операторської праці: 

- необхідність управління значною кількістю різнотипних засобів та 

одночасного контролю визначених параметрів складних інформаційних 

систем; 
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- складність та швидкість протікання технологічних процесів, що висуває 

підвищені вимоги до точності дій, швидкості прийняття рішень, здійсненні 

управлінських функцій;  

- відсутність жорсткої програми діяльності, оскільки неможливо передбачити 

всі професійні завдання та способи їх вирішення – необхідність управляти 

процесами, які протікають у жорстко обмежених часових інтервалах, що 

пов’язано зі значним нервово-психічним напруженням; наявність тривалого 

часу перебування у стані очікування або управління процесами, які 

змінюються надто повільно, що, у свою чергу, сприяє розвитку монотонії;  

- зростання ступеню відповідальності за здійснені дії, оскільки помилка при 

виконанні навіть найпростішого акту може призвести до порушення роботи  

усієї системи, створити аварійну ситуацію;  

- обмеження рухової активності, зміна температури, дія шуму, вібрації, 

необхідність виконувати роботу в ізоляції від звичного соціального 

середовища, в умовах дефіциту часу, в оточенні пристроїв та індикаторів; 

- готовність до виконання заходів пов’язаних з маскуванням станцій на нових 

місцях дислокації, що відбувається у сполученні з фізичними 

навантаженнями при підготовці станції до діяльності; 

- виконання обов’язків у польових умовах, які санітарно не пристосовані для 

діяльності. 

Особливості діяльності обумовили ускладнення функцій оператора, 

виникнення у нього нервово-емоційних напружень, що суттєво впливає на 

працездатність та ефективність його діяльності. Крім того, умови професійної 

діяльності принципово неможливо змінити, що також викликає високе нервово-

емоційне напруження. 

Відповідно до займаних посад військовослужбовців інженерних підрозділів 

вони повинні бути здатними виконувати типові завдання та службово-бойові 

функції діяльності: 
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організаційну – різнопланове планування – часове впорядкування 

виконання робіт, обґрунтування їх послідовності, тривалості та строків 

виконання; упорядкування структури та взаємодії складових елементів системи, 

а також підвищення ефективності використання ресурсів і часу; 

управлінську – функцію, спрямовану на забезпечення функціонування та 

розвитку систем досягнення поставленої мети завдяки інформаційному обмінові 

(до об’єкта управління інформаційні потоки надходять у вигляді директивних 

рішень, до фахівця – через зворотні зв’язки);  

виконавську (технологічну, операторську) – фахівець виступає як 

структурний елемент (ланка) певної технології, спрямованої на втілення 

поставленої мети за відомими алгоритмами. 

У сучасних системах управління циркуляція (прийом, зберігання) та 

обробка інформації мають фундаментальне значення. Надійність, точність та 

швидкість усієї системи загалом залежать від точності та своєчасності прийому 

інформації, ефективності обробки, надійності її зберігання та відтворення,  

Основними психічними процесами, що приймають участь у перебігу етапів 

діяльності інженера, є відчуття, сприйняття, уява, пам’ять та мислення. 

Основними несприятливими чинниками ВПД військовослужбовців-

інженерів можуть бути: гіподинамія, монотонія, нервово-емоційне напруження, 

порушення природного ритму добової діяльності, одноманітне робоче 

положення та ін. 

Інженер-оператор 90 % робочого часу знаходиться у стані гіподинамії – він 

виконує рухи здебільшого лише групою м’язів передпліччя, активне 

навантаження яких становить 20‒30 %. По мірі збільшення стажу діяльності це 

приводить до порушень обміну речовин, функцій м’язової, серцево-судинної 

системи, системи дихання, появі надлишкової ваги, що несприятливо 

відображається на стані здоров’я та веде до різного роду захворювань. 

Низька рухова активність сприяє фізичній детренованості організму 

військовослужбовців. М’язи зменшуються в розмірах, збільшується прошарок 
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жирової тканини, м’язовий «корсет» не виконує своєї головної функції (хребет 

не утримується в нормальному положенні), що призводить до погіршення 

кровопостачання головного мозку, зниження розумової та фізичної 

працездатності. Втрачаються стійкість і надійність координації рухів, 

знижуються сила й витривалість м’язів. 

Фактор монотонії призводить до зниження концентрації уваги, м’язової 

сили та витривалості, збільшення часу моторних реакцій та інших показників. 

Нервово-емоційне напруження провокує зниження працездатності, 

підвищення частоти серцевих скорочень, тиску, ускладнюється розподілення 

уваги, зменшується об’єм уваги та пам’яті, зростає кількість помилкових дій, 

швидко наступає втома.  

У результаті цього може значно зрости ймовірність захворювання серцево 

-  судиної системи  (атеросклероз, гіпертонія, ішемічна хвороба серця і т.п.), 

відбуваються патологічні зміни в організмі, пов’язані з порушенням обміну 

речовин, погіршення стану опорно-рухового апарату, значне зниження якості 

роботи, збільшення кількості професійних помилок та скорочення професійного 

довголіття.  

Основною вимогою до професійної підготовки фахівця інженерного 

профілю є підвищення рівня готовності випускника військового інституту до 

практичного виконання службових обов’язків та формування й вдосконалення: 

- професійно-важливих психофізіологічних якостей, які переводять 

професійні знання, навики й уміння в параметри надійності, (емоційна 

стійкість, швидкість переключення уваги, стійкість та об’єм уваги, здатність 

діяти в умовах дефіциту часу, стійкість розумової діяльності в 

екстремальних умовах та ін.) і матеріалізують стійкість організму до стресу; 

- фізичних якостей (сила м’язів рук, ніг, спини, витривалість, статична 

витривалість м’язів спини, плечового поясу) та прикладних навичок 

(швидкість та точність складних видів рухових реакцій, координація рухів, 
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легкість створення та перетворення рухових стереотипів, тонке м’язове 

відчуття та ін.); 

- морально-вольових якостей (цілеспрямованість, сміливість, рішучість, 

наполегливість, активність, ініціативність та ін.) [38]. 

У курсантів ВВНЗ – майбутніх офіцерів інженерних підрозділів, мають 

бути сформовані професійно важливі фізичні, психофізіологічні якості, 

відпрацьована система прикладних знань, умінь і навичок роботи у професійній 

сфері, розвинені необхідні якості, які характеризують людину як особистість. 

Крім того, варто враховувати особливості підготовки курсантів інженерних 

підрозділів у ВВНЗ, які поділяються на дві спеціальності: інженери-командири  

й інженери-механіки. Маючи певні загальні риси у професійній діяльності,  вони 

мають і певні відмінності у спеціалізації. Інженери-командири більшу частину 

службового часу спілкуються з підлеглими, а інженери-механіки – із різними 

механізмами й агрегатами. Природно, що  структура й розвиток професійних та 

психофізичних якостей цих груп, можливо, мають певні особливості [153]. 

Можна виділити дві групи професій інтелектуальної праці, що стали раніше 

об’єктом військових досліджень. Першу складають професії операторського 

профілю [101; 102]. Характерними особливостями цієї праці є чітка 

регламентація трудової діяльності змістовними й часовими параметрами 

технологічної програми. Друга представлена спеціальностями управлінської 

праці, де об’єктом безпосередньої дії є «людина або група людей», а також 

діяльність підлеглих по виконанню прийнятих рішень [160; 162; 163]. 

Необхідно зауважити, що діяльність спеціалістів інженерного профілю, у 

тому числі й військово-інженерного, переважно відноситься до першої групи 

інтелектуальних професій. У контексті практичного мислення в якості суттєвих 

характеристик мислення інженерів можуть розглядатись: 

- - здатність до максимальної продуктивності розумових дій в особливо 

складних умовах;   

- - висока конкретність мислення, здатність утримувати в пам’яті значну 
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кількість деталей у їх статиці й динаміці;  

- - мобільність мислення, тобто уміння змінювати стратегію й тактику дій, 

знаходити нові рішення при непередбачуваних змінах ситуації; 

- швидкість орієнтування, зрозуміння й прийняття правильного рішення;  

- - уміння налаштувати стратегію поведінки й дій у можливих умовах при 

дефіциті інформації; 

- висока надійність дій, обумовлена високою цінністю об’єкта впливу.  

Для інженерної праці характерні чергування періодів незначного фізичного 

навантаження й невисокої рухової активності. Робота інженерів-конструкторів, 

інженерів виробничо-технічного контролю, організаторів і менеджерів 

перевезень, логістів, водіїв характеризується тривалим перебуванням у 

вимушеній позі сидячи, стоячи, із обмеженою руховою активністю або 

одноманітними рухами, які багаторазово повторюються.  

Існує й така праця інженера, яка складається з моторних дій, що не є 

стереотипними, особливо коли інженер поєднує організаторські й технологічні 

функції. У такому разі фахівцю доводиться діяти в постійно змінних обставинах, 

використовувати різні типи оргтехніки, обчислювальної і комп’ютерної техніки. 

Це потребує від нього здатності швидко перебудовувати рухові дії відповідно до 

мінливих обставин. До того ж у сучасних умовах до змісту професійної 

діяльності інженера входять операції з маніпулюванням невеликими 

предметами, інструментами й технічними засобами. Окрім того, праця інженера 

супроводжується значною емоційною напругою, зумовленою великою 

відповідальністю за прийняття рішень, здоров’я та життя підлеглих.  

Діяльність людини та функціонування технічних пристроїв, які 

використовуються у процесі праці, спричинили формування поняття системи 

«людина-машина». При організації взаємозв’язку в цій системі основна роль 

належить вже не стільки анатомічним та фізіологічним, скільки психологічним 

властивостям людини: сприйняттю, пам’яті, увазі, мисленню тощо. Це особливо 

стосується спеціалістів мінно-вибухової справи (саперів, мінерів) [59; 96; 152]. 
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Основною ланкою функціонування системи «людина-машина» є 

«людський фактор». Від точності та своєчасності прийому інформації 

людиною, ефективності обробки й подальшого втілення у практичні дії, 

залежать точність, швидкість та надійність усієї системи. Порушення 

інформаційної взаємодії людини та машини здебільшого пов’язане з помилками, 

що допускає людина [52; 85; 101; 179].  

Таким чином, відношення «людина – машина» завжди було й залишається 

відношенням «суб’єкт праці – знаряддя праці». Будь-яка техніка – це знаряддя, 

Підводячи підсумок, можна сказати, що інженерна підготовка – це навчання 

особового складу підрозділів, частин і з’єднань родів військ і спеціальних військ 

виконанню задач інженерного забезпечення під час бойових дій (із 

фортифікаційного обладнання й маскування районів розташування, 

пророблення та долання загороджень і природних перешкод, влаштування 

загороджень, прокладання колонних шляхів та іншого). Вона здійснюється на 

спеціальних заняттях (підривне діло, інженерна розвідка, фортифікація, 

військові дороги й колонні шляхи, військові мости, польове водопостачання, 

маскування, машини інженерного озброєння) й вдосконалюється під час 

тактичних і тактико-спеціальних навчань. 

 

1.3 Роль фізичної підготовки у вирішенні завдань професійної 

готовності військовослужбовців інженерних підрозділів 

Вимоги до фізичної підготовленості військовослужбовців інженерних 

підрозділів можуть бути різними. Це визначається їх роллю у виконанні завдань 

і місцем у бойовому порядку підрозділів, частин, з’єднань. Визначати 

особливості кожної професії можна із врахуванням часових, просторових і 

інших критеріїв оцінки їх рухової діяльності.  

У системі бойової готовності значення фізичної підготовки та її  

ефективність багато в чому визначається конкретністю поставлених завдань. 

Існуючі рішення цього питання мають низку недоліків. Так, у тимчасовій 
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настанові з фізичної підготовки 2014 року не були визначені спеціальні завдання 

для багатьох категорій військовослужбовців.  

На сьогодні вже проведена значна кількість досліджень фізичної 

підготовленості військовослужбовців різних військових спеціальностей. До 

прикладу, О. Старчук [206] та М. Кузнецов [112] досліджували критерії відбору 

та специфіку ФП воїнів Сил Спеціальних Операцій; О. Ольховий [150] та 

К. Пронтенко [184] вивчали фізичний та функціональний стани 

військовослужбовців операторських спеціальностей; Ю. Бородін [35] та 

В. Романчук [194; 196] вивчали фізичну підотовку курсантів ВВНЗ інженерно-

операторського профілю, О. Шевченко [228] досліджував організацію системи 

ФП підрозділів Протиповітряної оборони; В. Кирпенко (2014) займався 

питаннями ФП в Повітряних силах Збройних Сил України; С. Глазунов [48], А. 

Демків [61], О. Лойко [122], І. Шлямар [236], А. Одеров [149] вивчали рухову 

активність та експрес-контроль фізичної підготовленості військовослужбовців 

механізованих підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України та 

іноземних армій; О. Гусак [58] досліджував психофізичну готовність 

військовослужбовців аеромобільних підрозділів; О. Недашківський [144] у своїх 

дослідженнях увагу спрямував на удосконалення змісту фізичної підготовки 

артилеристів; питаннями фізичної підготовки як засобу завчасної адаптації 

військовослужбовців миротворчого контингенту до дій в незвичних умовах 

служби у своїх дослідженнях займався С. Федак [217]. І. Овчарук [147], О. 

Бондарович [30] досліджували особливості ФП співробітників служби безпеки 

України та спеціалістів з ліквідації надзвичайних ситуацій до дій у бойових 

умовах. Це тільки незначна частина проведених досліджень різних аспектів 

фізичної підготовки у Збройних Силах України.  

Удосконалення стійкості до негативних чинників ВПД, формування 

високого рівня працездатності, зміцнення здоров’я й подовження трудового 

довголіття, формування професійно значущих якостей у фахівців інженерного 

профілю в процесі ФП вивчалися багатьма авторами [11; 20; 41; 88; 122 та ін.]. 
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Результати цих робіт показують ефективність засобів і методів ФП для 

цілеспрямованого формування професійно значущих фізичних, психічних, 

військово-професійних якостей у військовослужбовців операторських 

спеціальностей. Для даної категорії фахівців автори більшості робіт відзначають 

важливість розвитку і загальної, і  силової витривалості, сили [147; 158], статичної 

витривалості [160], координаційних здібностей [161].  

У період первинного навчання (курсанти 1-го року навчання) на основі 

багаторічних спостережень учені встановили, що рівень розвитку фізичних 

якостей і рухових навичок залежить від розвитку силових якостей. Заняття з 

фізичної підготовки у цьому періоді мають бути побудовані за принципом 

різностороннього розвитку фізичних якостей (сили – 50 % , витривалості – 25 %, 

швидкості – 15 %, координації рухів – 10 % навчального часу) [164; 165]. 

Основними фізичними якостями, які визначають фізичну готовність 

курсантів та є базовими для розвитку професійно-прикладних якостей фахівців 

інженерного профілю, за результатами аналізу літературних джерел [9; 37; 41; 

115; 141 та ін.] є загальна фізична витривалість, статична витривалість м’язів 

тулуба та спини, ніг, плечового поясу. Розвитку цих фізичних якостей і повинна 

приділятися основна увага під час навчання курсантів інженерних 

спеціальностей. Проте, аналіз діючої системи фізичної підготовки курсантів 

показує, що контроль за розвитком визначених фізичних якостей відбувається 

застосуванням не завжди ефективних засобів фізичної підготовки, а саме: для 

визначення рівня розвитку силових якостей застосовуються підтягування на 

перекладині, комплексно силова і атлетична вправи; для витривалості – кроси, 

лижні гонки тощо. Це не повною мірою визначає професійно-прикладні якості 

курсантів – майбутніх інженерів, і застосування цих вправ не зовсім відповідає 

вимогам формування фізичної готовності курсантів інженерних спеціальностей 

і забезпечення їх працездатності та ефективності військово-професійного 

навчання. 



53 

 

 

Діяльність військовослужбовців інженерних підрозділів відрізняється 

різноманітністю, напруженістю й специфічністю [66; 69; 95; 96; 97; 133 та ін.]. 

У керівних документах визначено, що випускники ВВНЗ технічного профілю 

можуть бути спрямовані на такі первинні посади: командира інженерно-

саперного взводу; командира інженерного взводу загороджень; командира 

інженерно-дорожнього взводу; командира інженерно-позиційного взводу; 

командира інженерно-технічного взводу; командира взводу керованого 

мінування; командира інженерно-мостобудівного взводу; командира взводу 

інженерних конструкцій; командира інженерного взводу розгородження; 

командира інженерного взводу обладнання пунктів управління; командира 

інженерно-маскувального взводу; командира електротехнічного взводу; 

командира понтонного взводу; командира взводу плаваючих транспортерів; 

командира взводу плаваючих машин. 

Цей перелік посад яскраво коментує той обсяг знань, умінь, навичок, яким 

має володіти випускник – майбутній спеціаліст інженерних підрозділів. 

Під час навчання кожний курсант має набути певні компетентності, серед 

яких: 

- здатність використовувати знання будови, принципів роботи агрегатів, 

вузлів, механізмів, систем, приладів а також додаткового обладнання базових 

машин автомобільної техніки для забезпечення правильної експлуатації; 

- здатність проводити інженерно-тактичні розрахунки з потреби в силах і 

засобах для виконання завдань інженерного забезпечення та організувати 

виконання їх у різних видах загальновійськового бою, бойових (спеціальних) 

дій, у міжнародних операціях із підтримання миру й безпеки, у збройних 

конфліктах, виконання основних заходів територіальної оборони, із ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;  

- здатність ефективно використовувати бойові властивості стрілецької 

зброї, гранатометів та гранат під час ведення бою (бойових дій) та готувати їх 

до бойового застосування; 
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- здатність організувати фізичної підготовки військовослужбовців 

для забезпечення готовності до виконання навчально-бойових завдань за 

призначенням; 

- здатність використовувати знання та вміння у ситуації, яка пов’язана 

із виживанням на території, що контролюється противником у різних клімато-

географічних умовах; 

- здатність проводити заходи з підготовки до встановлення,  

знешкодження (знищення) протигусеничних, протиднищевих, протибортових 

підривних пристроїв, протипіхотних, спеціальних та протидесантних мін; 

комплектів керованих протипіхотних та протитанкових мінних полів, у тому 

числі із застосуванням засобів механізації; проводити розрахунки бойової 

ефективності мінно вибухових засобів та інженерних боєприпасів; 

використовувати електричні, механічні засоби розвідки мінно-вибухових 

засобів; розрізняти основні види та типи інженерних загороджень, мінно-

вибухових засобів  провідних країн світу; проводити фіксацію мінних полів та 

мінно-вибухових засобів; 

- здатність організовувати виконання робіт з влаштування та подолання: 

мінно-вибухових засобів та невибухових загороджень на суходолі, водних 

перешкодах і морському узбережжі та у гірській місцевості, а також проводити 

розрахунки та здійснювати виконання робіт з влаштування і утримання вузлів 

загороджень. 

Окрім того, військовий інженер має вміти експлуатувати засоби 

електронно-обчислювальної техніки, виконувати електронний документообіг 

військового спрямовування, здійснювати захист інформації в комп’ютерних 

системах, володіти основами програмування і достатніми знаннями та 

навичками для організації фізичної підготовки, спортивно-масової роботи в 

підрозділі, стійко переносити тривалі різнопланові фізичні навантаження, 

пов’язані з виконанням службових обов’язків. 
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Цей перелік можна продовжувати ще довго. Але головне, він підкреслює 

багатогранність знань, умінь та навичок, якими має володіти офіцер інженерних 

військ Збройних Сил України.  

Для успішного виконання майбутніх службових завдань кожен 

військовослужбовець має пройти дуже напружену різносторонню підготовку 

[61; 67; 75; 82; 83 та ін.]. 

Проведені дослідження якості професійної підготовки довели, що кожен 

військовослужбовець після курсу навчання повинен вміти наступне: знати 

досконало військову топографію, на будь-якій місцевості уміти орієнтуватися 

по компасу і карті, надавати координати розвіданих об’єктів тощо; володіти 

способами безшумного пересування будь-якою місцевістю і технікою 

маскування; безшумно й крадькома долати інженерні перешкоди польового й 

міського типу, у брід або на підручних засобах долати водні перепони, добре 

плавати; володіти різними способами ведення розвідки: підслуховуванням, 

спостереженням, засідками і т. ін.; володіти навичками забезпечення 

життєдіяльності та вміннями виживати в екстремальних умовах; уміло 

застосовувати штатні міни й заряди, інші вибухові речовини; знати військову 

термінологію на мові противника, мати навички перекладу документів; за 

зовнішнім видом визначати типи озброєння противника, знати його тактико-

технічні характеристики, своєчасно визначати підготовку противника до 

застосування засобів масового ураження; знати й уміло застосовувати прилади 

оптичної, радіолокаційної, інженерної і хімічної розвідки [174; 180; 182]. 

Фахівці з підготовки військовослужбовців інженерних підрозділів 

визначають, що цими основними знаннями, уміннями та навичками мають 

володіти всі бійці незалежно від своєї основної бойової спеціальності (сапер, 

механік, водій, оператор тощо). О. Старчук, К. Пронтенко [206], О. Ролюк [193] 

доводять, що військовослужбовець має бути якомога краще підготовленим і, 

головне, виконувати поставлене завдання та залишитися при цьому живим. Чим 
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більше знає і вміє кожен боєць підрозділу, тим більше шансів їм виконати 

поставлене завдання [177; 187]. 

У висновках робіт А. Демківа, І. Шлямара [61], О. Петрачкова [159; 160] 

обґрунтовано, що зниження ефективності здійснення військово-професійних дій 

залежить від фізичної підготовленості військовослужбовців.  

Проведені дослідження Г. Дмитриєвим та І. Пугачовим [63] доводять, що 

чим кращий фізичний розвиток особового складу, чим більш пропорційне 

співвідношення між масою тіла і зростом, тим успішнішими будуть дії воїнів під 

час перенесення вантажів. Для успішних дій у структурі фізичної 

підготовленості військовослужбовців інженерних підрозділів найважливіше 

значення має сила, витривалість, протистояння втомі під час швидких і тривалих 

пересувань пішки. 

У роботах Б. Єндальцева [70] та І. Шлямара [234;235] вказується, що з 

метою збереження високої ефективності дій упродовж усього часу виконання 

бойового завдання військовослужбовці повинні раціонально витрачати свої 

сили (руховий енергетичний потенціал). Це досягається виконанням усіх 

рухових дій максимально координовано із мінімальним залученням великих 

м’язових груп, узгодженням рухів у просторі за часом та за зусиллями. 

Підсумовуючи результати дослідження вимог до підготовленості 

військовослужбовців інженерних підрозділів, ми можемо зазначити, що для 

ефективного виконання професійних завдань система фізичної підготовки 

повинна бути спрямована на розвиток загальної та силової витривалості і вмінь 

діяти у складних, небезпечних і несподіваних ситуаціях.  

Таким чином, пошук доступних засобів фізичної підготовки, які б поряд із 

розвитком основних фізичних якостей сприяли зміцненню здоров’я, 

удосконаленню стійкості організму до негативних чинників ВПД, розвитку й 

удосконаленню психофізіологічних якостей та функціональних можливостей 

організму, необхідних для підвищення ефективності навчання курсантів 

інженерних спеціальностей, є сьогодні актуальним завданням.  
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Висновки до розділу 1 

1. Інженерні війська є одним із важливих родів військ, який виник ще в 

стародавні часи з початком великих військових протистоянь. Воїни інженерних 

підрозділів допомагали готувати плацдарм для оборони й розробляли позиції та 

умови для атакуючих дій у наступі. Бойові дії завжди супроводжувалися 

проведенням цілої низки воєнно-інженерних заходів. Саме інженерні підрозділи 

тривалий час входили в штат артилерійських частин, тому що артилерія  

насамперед мала потребу в дорогах, переправах, фортифікаційних спорудах, 

прикритті позицій. Окрім того, інженерна справа, як і артилерійська, 

потребувала людей письменних, освічених. Це вимагало організації підготовки 

спеціалістів у навчальних закладах. 

Виявлено, що спеціалісти інженерні війська мають володіти надзвичайно 

широким обсягом знань, умінь і навичок для виконання військово-службових 

завдань, значно більший за офіцерів інших родів військ. Підготовка спеціалістів 

для інженерних підрозділів проводиться за двома спеціалізаціями ‒ інженери-

командири й інженери-механіки. Інженери-командири більшу частину часу 

спілкуються з людьми, а інженери-механіки – із різними механізмами й 

агрегатами. Це, звичайно, впливає на структуру та розвиток їх професійних та 

психофізичних якостей, але при вирішенні поставлених завдань ця різниця 

нівелюється. 

2. Аналізуючи особливості військово-професійного навчання у 

сучасному ВВНЗ інженерного профілю, більшість науковців зауважують, що 

найвразливішою ланкою під час навчання є недостатня фізична підготовка і 

психофізіологічна підготовка курсантів. Аналіз чинної системи фізичної 

підготовки курсантів вказує на низку причин, що можуть знижувати її 

ефективність:  

- недостатній початковий рівень розвитку фізичних якостей у кандидатів до 

вступу у ВВНЗ;  
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- у багатьох випадках засоби й методи підготовки не повністю відповідають 

їх прогнозованості для військово-професійного навчання;  

- неповною мірою форми ФП пов’язані з розв’язанням завдань прикладної 

фізичної культури та розвитку мотивації;  

- практично не враховується специфіка професійної діяльності фахівців 

інженерного профілю та ін. 

Звідси для військових вишів характерні наступні протиріччя: 

–  між низьким рівнем довузівської підготовки абітурієнтів, слабим рівнем 

їх фізичної готовності й здоров’я та високими вимогами до якості підготовки 

випускників ВВНЗ; 

–  між практичною необхідністю професійно – прикладної фізичної 

підготовки випускників і відсутністю розробленого науково-методичного 

апарата формування фізичної складової бойової готовності курсантів; 

–  між залежністю ефективності ВПД офіцера від його умінь активно діяти 

у бойових умовах і відсутністю практичного комплексу засобів, спрямованих на 

формування спеціальних знань, умінь і навичок у цій галузі підготовки; 

–  між потенційною можливістю вирішення проблем підготовки курсантів 

військових вишів до дій у напружених умовах за допомогою засобів фізичної 

культури і спрямованістю фізичної підготовки у військових навчальних 

закладах лише на однобічний розвиток фізичних якостей, без цілеспрямованого 

формування спеціальних вмінь успішного долання екстремальних умов 

професійної діяльності. 

Зауважені протиріччя стали підґрунтям для вибору теми нашого 

дослідження, визначення мети, завдань, предмета та об’єкта дослідження. 

Публікації [157; 158; 161]. 
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РОЗДІЛ 2 

 МЕТОДИ Й ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

2.1 Методи дослідження 

Методи дослідження обирались із урахуванням вимог, поставлених 

завданнями й умовами експериментів: 

– отримання достатнього обсягу інформації при найменшій тривалості 

вимірювань під час багатократних обстеженнях курсантів; 

– вивчення більшого діапазону показників, які характеризують 

психофізичні якості курсантів і ефективність їх діяльності; 

– визначення показників, які можна застосувати як термінову інформацію в 

процесі тренувальної діяльності курсантів для вдосконалення фізичних і 

фахових якостей. 

Відповідно до даних вимог були апробовані методи, що дозволяють, на наш 

погляд, дослідити та оцінити найбільш важливі у професійному відношенні 

об’єктивні показники: фізичні якості, психофізичні якості та функціональний 

стан досліджуваного контингенту. 

Для вирішення поставлених у дисертації завдань використовувалися 

наступні методи наукового дослідження: загальнонаукові методи (теоретичний 

аналіз, систематизація та узагальнення даних науково-методичних джерел, 

нормативних і керівних документів); соціологічні методи (анкетування 

опитування і експертне оцінювання); педагогічні методи ‒ спостереження, 

тестування, експеримент; медико-біологічні методи (спірометрія, 

антропометрія, динамометрія, пульсометрія); Психодіагностичні проби (оцінка 

силових, часових, просторових параметрів руху); методи математичної 

статистики. Використання названих методів дало змогу одержати об’єктивну та 

змістовну інформації з проблематики дисертаційної роботи, що дозволили 

конкретизувати тему, визначити мету, завдання, об’єкт, предмет, а також – 

адекватні методи дослідження. 
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За темою дисертації було вивчено 255 літературних джерел, що залучають 

дисертації, монографії, наукові статті, автореферати. Вивчення спеціальної 

літератури, інформаційних ресурсів мережі Інтернет, узагальнення практики 

військово-прикладної фізичної підготовки проводилося в наступних напрямах: 

- аналіз чинної системи фізичної підготовки;  

- організація та зміст форм фізичної підготовки у Збройних Силах 

України – це сприяло науковому обґрунтуванню порушеної проблеми, 

конкретизації предметної основи дослідження;  

- особливості професійної діяльності військовослужбовців 

інженерних підрозділів;  

- можливі напрями вдосконалення готовності курсантів до дій у 

складних умовах;  

- методи дослідження морфофункціонального стану, фізичної 

підготовленості, психофізичного стану курсантів; 

- методи математичної статистики при вивченні компонентів 

психофізичного стану військовослужбовців. 

Соціологічні методи (опитування, анкетування та експертне оцінювання) 

використовувалися з метою отримання інформації з окремих проблем 

дослідження, а саме: 1) анкетування сприяло вирішенню другого і третього 

завдань дослідження; 2) опитування проводилося за особисто розробленими 

анкетами згідно з основними вимогами до соціологічних досліджень [18; 60; 92; 

121; 168; 185] серед курсантів. За результатами проведених досліджень 

визначалися суб’єктивні думки курсантів щодо організації та проведення занять 

із ФП. Окремо ставилися питання стосовно організації занять щодо формування 

готовності до служби в інженерних військах. Час на виконання анкети не 

обмежувався (дод. А, Б). 

Опитування офіцерів було проведено під час занять фахівців інженерних 

підрозділів Збройних Сил України на курсах підвищення кваліфікації. За 

результатами опитування були узагальнені пропозиції та рекомендації фахівців 
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щодо спеціальної спрямованості занять із фізичної підготовки відповідно 

специфіці служби у родах військ на формування готовності курсантів до служби 

в інженерних підрозділах. 

Педагогічні методи (спостереження, експерименти, тестування). 

Педагогічне спостереження здійснювали на всіх етапах дослідження. Головну 

увагу звертали на точність виконання завдань, на особливості поведінки 

курсантів під час виконання запропонованих комплексів вправ, дотримання 

навчально-методичних вимог під час реалізації запропонованої системи 

поетапної побудови занять із фізичної підготовки курсантів, які бажають стати 

офіцерами інженерних підрозділів. Особливу увагу приділяли різноманітності 

дій курсантів під час виконання професійних завдань на польових виходах (на 

полігоні).  

Констатувальний і формувальний педагогічні експерименти проводили 

для визначення величин прояву і динаміки показників фізичної 

підготовленості, якості виконання практичних завдань й ефективності занять 

із ФП при реалізації змісту чинної та розробленої програми.  

Педагогічний експеримент констатувального характеру проводився 

протягом навчання у ВВНЗ із метою визначення ефективності наявної системи 

ФП та якості підготовки курсантів. Під час експерименту було визначено 

динаміку рівня загальної фізичної підготовленості курсантів (n=250) 1‒4 курсів; 

проведено анкетування щодо думки курсантів про організацію та зміст форм 

фізичної підготовки у ВВНЗ (n=49); здійснено диференційоване оцінювання 

рівня фізичного розвитку, функціонального стану,  професійної підготовленості, 

та психомоторики курсантів сформованих ЕГ та КГ. 

Педагогічний експеримент формувального характеру був спрямований на 

перевірку ефективності авторської програми фізичної підготовки курсантів – 

майбутніх офіцерів інженерних підрозділів, і проводився протягом одного 

навчального року. Для участі в експерименті методом рівноцінних пар було 

сформовано КГ (п=31) та ЕГ (п=29). Ефективність авторської програми 
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визначалася за результатами порівняння показників курсантів ЕГ та КГ під час 

експерименту, а також за результатами аналізу змін відносно вихідних даних 

курсантів обох груп. Були зафіксовані показники функціонального стану, 

фізичної підготовленості, рівня розвитку психофізіологічних якостей курсантів 

ЕГ та КГ та якість професійної підготовки (за показниками спеціальних тестів). 

Педагогічне тестування дозволило визначити рівень підготовленості 

курсантів ВВНЗ.  

Рівень загальної фізичної підготовки та спеціальної фізичної підготовки  

визначався за вправами згідно з ТНФП-2014. Тестування проводилося на 

навчально-спортивній базі Національної академії сухопутних військ імені Петра 

Сагайдачного та на полігоні. Тестування курсантів проводилося з вправ, які 

визначали рівень фізичної та професійної їх підготовленості. Форма одягу – 

військова. Показники тестування фіксувалися викладачами фізичної підготовки 

та спорту Національної академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного. 

Нижче подано методики тестування. 

Швидкість оцінювалася за результатами бігу на 100 м на рівному 

майданчику з асфальтованим покриттям із високого старту. Спроба фіксувалася 

електронним секундоміром «CASIO» із точністю до 0,1 с [200]. 

Рівень розвитку сили оцінювався за результатами підтягувань на перекладині. 

Вправа виконувалася з вису на прямих руках хватом зверху, ноги разом. Порядок 

виконання дотримувався згідно ТНФП-2014: згинаючи руки, підняти тіло одним 

рухом до положення «підборіддя вище від перекладини», повністю розгинаючи 

руки, опуститися у вихідне положення. Оголошення рахунку проводилось після 

фіксації вихідного положення і було дозволом на продовження виконання 

вправи. Результатом була кількість правильно виконаних повторень в одному 

підході [Там само]. 

Рівень сили та силової витривалості оцінювалися також вправами з 

обтяженням (штанга, гирі, динамометри). Конкретні вправи описано в розділах 

3 і 4. 
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Динамічна витривалість оцінювалася за результатами контрольної вправи 

«біг на 3 км». Вправа виконувалася на рівній місцевості з асфальтованим 

покриттям на території Національної академії сухопутних військ імені Петра 

Сагайдачного. Довжина одного кола – 1 км. Військовослужбовцям надавалася 

одна спроба. Результат фіксувався електронним секундоміром «CASIO» із 

точністю до 1 с [200]. Також застосовувся тест на загальну витривалість, 

заснований на вимірюванні тієї відстані, яку пробігає військовослужбовець за 12 

хвилин (тест Купера): більше 2,8 км – відмінно;2,8‒2,4 км – добре; 2,4‒2,0 км – 

посередньо; менше 2,0 км – погано. 

Таблиця 2.1 

Нормативи визначення ступеню підготовленості  

військовослужбовців із загально-контрольної вправи на смузі 

перешкод, бали 

Для військовослужбовців чоловіків 

Диференційна оцінка в балах за час виконання в с 

Категорії 
Пороговий 

рівень 
«5» «4» «3» 

Курсанти 

1 курсу 
12 - (2,36 с) 20 - (2,20 с) 17 - (2,25 с) 15 - (2,30 с) 

Курсанти 

2 курсу 
13 - (2,34 с) 25 - (2,15 с) 20 - (2,20 с) 17 - (2,25 с) 

Курсанти 

3 курсу 
14 - (2,32 с) 30 - (2,10 с) 25 - (2,15 с) 20 - (2,20 с) 

Курсанти 

4, 5 курсів 
15 - (2,30 с) 35 - (2,05 с) 30 - (2,10 с) 25 - (2,15 с) 

 

Рівень розвитку швидкісної витривалості та спритності оцінювався за 

результатами контрольної вправи «ЗКВ на смузі перешкод» (табл. 2.1).  
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Устаткування смуги перешкод і порядок виконання вправи відповідали 

вимогам ТНФП-2014. Дистанція – 400 м. Форма одягу – військова з головним 

убором і поясним ременем. Військовослужбовцям надавалася одна спроба 

(ТНФП-2014, с.90) [196].  

Силова витривалість визначалася за допомогою спеціального 

комплексного тесту з чотирьох вправ, що виконуються одна за одною без 

перерви по 10 разів кожна (рис. 2.1). 

 

1. В упорі лежачи згинання-розгинання рук. 

 

2. Із упору присівши перейти у положення упор лежачи. 

 

 

3. Із положення лежачи на спині підйом ніг із доторканням носками ніг 

підлоги. 
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4. Із присідання навпочіпки на одному коліні стрибок вгору з повним 

випрямленням ніг і тулуба, руки за головою і приземленням на інше коліно. 

 

Рис. 2.1. Спеціальний комплексний тест на силову витривалість  

 

Оцінка тесту:7 серій – відмінно; 5-6 серій – добре; 3-4 серії – посередньо; 1–

2 серії – погано. 

Медико-біологічні методи. Під час дослідження фізичного розвитку 

курсантів враховували морфологічні показники – довжина й маса тіла, які 

визначали в процесі антропометричних обстежень із застосуванням 

загальноприйнятої методики [104]. Також оцінювалася гармонійність 

тілобудови за допомогою масо-ростового індексу Кетле, який обчислюють за 

формулою: 

 

ІК=Мтіла (г)/RЗріст (см),         

 

де М(тіла) – маса тіла військовослужбовця у грамах, R(зріст) – довжина тіла 

військовослужбовця у сантиметрах. У середньому на 1 см зросту має припадати 

біля 400 г показник, рівний 500 г і більше вказує на ожиріння, 300 г і менше – на 

схуднення. Крім того, застосовувався ІМТ. Загальновизнаним показником для 

визначення надлишкової маси є ІМТ, який розраховувався за формулою: ІМТ = 

МТ/Р²  (МТ – маса тіла у кг; Р – зріст у метрах). Саме він використовується 

Всесвітньою організацією охорони здоров’я. Нормою вважається рівень ІМТ у 
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межах 18,5‒24,9 кг/м.  Значення індексу від 25,0 до 29,9 вказують на невеликий 

надлишок ваги. Якщо цей показник перевищує 30,0 до 35 – це ознака зайвої ваги, 

від 35 до 40 – значне ожиріння та наявність великого ризику для здоров’я. ІМТ 

є одним з інформативних методів визначення гармонійності тілобудови, він 

може застосовуватися для всіх вікових груп. 

Дослідження показників фізичного розвитку курсантів проводилося у 

санітарній частині Національної академії сухопутних військ імені Петра 

Сагайдачного автором та асистентами – працівниками медичної служби. Із 

приладів застосовувалися: ростомір (Р № 167, ціна поділки 1 см), ваги медичні 

(ТМТ № 2138; ціна поділки 100 г), спірометр (№ 1728; ціна поділки 0,1 L), 

ручний динамометр (ДРП-90; ціна поділки 2 кгс). 

Вивчення функціонального стану організму курсантів передбачало 

визначення пульсу (ЧСС) у спокої та АТс і АТд, ЖЄЛ. Такі показники визначали 

за чинними у медичній практиці методиками (пульсометрія, тонометрія, 

спірометрія). Частоту серцевих скороцень і артеріальний тиск визначали за 

допомогою медичного приладу Microlife виробництва Швейцарія, ЖЄЛ – сухого 

спірометру. Про рівень резервних можливостей людини необхідно судити 

насамперед за показниками діяльності серцево-судинної і дихальної систем [22; 

23; 43; 98]. Визначення величини життєвої ємності організму курсантів дало 

можливість вираховувати їх життєвий індекс. Життєвий індекс, як відношення 

показника ЖЄЛ до маси тіла, є важливим критерієм резерву функцій 

зовнішнього дихання. У середньому на 1 кг ваги тіла має припадати 50‒60 см² 

повітря. 

Для визначення фізіологічних резервів організму доволі часто 

застосовують проби з довільною затримкою дихання Штанге, Генчи і 

розраховують на їх основі ІБ. 

Оцінка загального стану обстежуваних за результатами проби Штанге 

проводилась на підставі наступних критеріїв: менше 30 с – погане, 30–40 с. – 

середнє, 41‒60 с. – добре, понад 60 с – відмінно. Хороші й відмінні оцінки 
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відповідали високим функціональним резервам системи киснезабезпечення 

організму.  

При порушеннях функціонального стану організму час затримки дихання 

на видиху (проба Генчі) зменшується до 20 с і менше [51]. 

ІБ розраховується  за наступною формулою: 

ІБ = [((чвп (Ш) + чвп (Г)) х 90]: 100, де ІБ – індекс Богомазова, балів; 

де чвп (Ш) – час виконання проби Штанге, с; чвп (Г) ‒ час виконання проби 

Генчи, с. 

Після цього отримані результати переводились у нормально розподілені 

показники-стени й оцінювались відповідно до критеріїв, представлених у 

таблиці.  

 

Таблиця 2.2 

Оцінка стану резервних можливостей кардіореспіраторної системи  

за величиною індекса Богомазова 

Бали 

До 49 50 

56 

57 

69 

70 

87 

88 

95 

96 

101 

102 

110 

111 

113 

114 

120 

121 

і більше 

Стени 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Незадовільний стан 

резервних 

можливостей 

кардіореспіраторної 

системи 

Граничний стан 

резервних 

можливостей 

кардіореспіраторної 

системи 

Задовільний стан резервних 

можливостей кардіореспіраторної 

системи  
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Для вивчення психофізіологічних якостей курсантів інженерного профілю 

застосовувалися методи оцінки часових, силових та просторових параметрів 

рухів.  

Силове відчуття оцінювалося ступенем точності відтворення 50 % та 25 % 

максимального показника на ручному динамометрі у межах 1 кг.  

Точність відтворення часових проміжків у 7 с і 14 с оцінювалося на 

електросекундомірі в межах 0,1 с. 

Просторова точність вимірювалася на сконструйованому кінематометрі 

Жуковського у межах 1°. 

Із метою інтерпретації результатів педагогічних експериментів 

проводилася математично-статистична обробка фактичного матеріалу. 

Використовувався пакет прикладних комп’ютерних програм «Statistica 5.5», 

ліцензія № АХ 908А290603AL. Проведено розрахунки головних одномірних 

статистик: 

– середнього арифметичного – Х з середнім квадратичним відхиленням – δ, 

стандартною похибкою середнього арифметичного – m; 

– коефіцієнта варіації – V – для встановлення однорідності складу 

експериментальної та контрольної груп. За даними спеціальної літератури 

коефіцієнти інтерпретувалися так: 0–10 % – невелика варіація (група однорідна); 

11–20 % – припустима варіація (група майже однорідна); понад 20 % – значна 

варіація (група неоднорідна, подальші розрахунки можуть призвести до 

необ’єктивних висновків) [210].  

Для встановлення відмінностей між двома вибірками за середніми 

результатами застосовувався t-критерій Стьюдента. Водночас за базовий 

приймали 5-відсотковий рівень достовірності (р ‒достовірність не менша, ніж 

0,95). 
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2.2 Організація досліджень 

Експериментальна робота на тему дисертації виконана в 2016‒2020 роках у 

межах науково-дослідної роботи на базі Національної академії сухопутних 

військ імені Петра Сагайдачного та 184 Навчального центру.  

Вирішення завдань, поставлених у роботі, здійснювалося в три етапи. 

На першому етапі (січень 2016 р – березень 2017 р.) основним завданням 

було вивчення літературних джерел, їх аналіз і узагальнення, визначення 

експериментально-теоретичних підходів до вивчення проблеми. Проведено 

аналіз історії формування підрозділів інженерних військ, досліджено військово-

професійні вимоги до підготовки фахівців. Це дозволило обґрунтувати 

теоретико-методологічні основи дослідження, окреслити об’єкт і предмет 

дослідження. 

Аналіз та узагальнення наукової літератури, архівних і документальних 

матеріалів стали передумовою для вивчення методологічних і теоретичних 

основ формування фізичної підготовленості курсантів інженерних 

спеціальностей, принципів і напрямів вдосконалення фізичної підготовки у 

підрозділах інженерних військ. Дотепер ще немає достатньо перевірених даних 

про зв’язки вхідних показників фізичної підготовленості курсантів на початку 

навчання з подальшим рівнем професійної готовності військових інженерів.  

На другому етапі (квітень 2017 р – березень 2019 р.) у процесі проведення 

констатувального експерименту було визначено: 

- рівень загальної фізичної підготовленості курсантів (n=250)  підрозділів 

інженерних військ; 

- показники фізичного розвитку курсантів ВВНЗ майбутніх військових 

інженерів (n=100); 

- проведене анкетування щодо думки курсантів про організацію та зміст 

форм фізичної підготовки у ВВНЗ (n=100);  
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- проведено анкетування щодо особливостей професійної діяльності 

військових інженерів під час службової діяльності після закінчення ВВНЗ 

(n=100);  

- визначено рівень фізичного розвитку, функціонального стану, 

психофізіологічної та професійної підготовленості експериментальної та 

контрольної груп, сформованих методом парного порівняння.  

На третьому етапі (квітень 2019 р – червень 2020 р.) проводився 

формувальний педагогічний експеримент спрямований на впровадження та 

перевірку ефективності розробленої програми фізичної підготовки курсантів 

інженерних спеціальностей.  

Із цією метою було створено КГ та ЕГ. В ЕГ процес фізичного виховання був 

побудований згідно із запропонованою програмою. У КГ заняття проводилося 

відповідно до ТНФП-2014 і навчальної програми ВВНЗ. 

Вихідний рівень фізичної підготовленості, фізичного розвитку, 

функціонального стану курсантів, умови проживання й навчання були практично 

однаковими, що дає підставу стверджувати про чистоту педагогічного 

експерименту. Зважаючи на те, що різниці усіх середніх показників між групами 

були статистично незначні, можна зробити висновок, що всі різниці в результатах 

експериментальних досліджень ЕГ та КГ були наслідком впровадження в освітній 

процес запропонованої нами програми. 

Із урахуванням особливостей проведення експериментальної роботи 

досліджувалися різні показники, які характеризували функціональний стан, 

фізичну підготовленість, параметри застосування фізичних навантажень 

курсантів ЕГ (п=29) та КГ (п=31). Була проведена математична обробка 

результатів контрольних випробувань і визначено ефективність 

запропонованих підходів щодо організації ФП курсантів. Оцінка результатів 

експерименту проводилася шляхом порівняння отриманих змін показників, 

що визначають рівень розвитку професійно значимих якостей, фізичного та 

функціонального стану. Також завданнями цього етапу дослідження було 
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підведення підсумків, формулювання висновків, редагування тексту 

дисертації. 

Ефективність авторської програми фізичної підготовки для курсантів 

інженерних спеціальностей ВВНЗ та результатів дослідження загалом 

підтверджено відповідними актами впровадження у систему фізичної 

підготовки навчальних закладів Збройних Сил України (дод. Б.1-Б.3). 
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РОЗДІЛ 3 

АНАЛІЗ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ КУРСАНТІВ ІНЖЕНЕРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 

 

3.1 Визначення професійно важливих якостей майбутніх офіцерів 

інженерних підрозділів Збройних Сил України 

Курсанти – майбутні офіцери інженерних підрозділів, мають мати 

сформовані важливі фізичні, психофізіологічні якості, відпрацьовану систему 

прикладних знань, умінь і навичок роботи в обраній професії, розвинені 

необхідні людські якості. При навчанні необхідно враховувати особливості 

підготовки курсантів інженерних спеціальностей, які під час набору 

поділяються на дві основні категорії: командири й механіки. Маючи загальні 

риси спеціалізації, вони мають і певні відмінності у професійній діяльності. 

Інженери-командири більшу частину часу спілкуються з людьми, а інженери-

механіки – із різними механізмами й агрегатами. Це, звичайно, впливає на 

структуру та розвиток їх професійних та психофізичних якостей. 

Дослідження фізичної підготовленості військовослужбовців різних 

військових спеціальностей були предметом досліджень багатьох військових 

учених. Наприклад, проф. Г. Єдинак зі співавторами [68] дослідив зміни 

фізичної підготовленості курсантів під час навчання у військовому закладі; 

М. Єна [69] вивчав рівень фізичної підготовленості молодого поповнення 

Збройних Сил України; С. Романчук [198] та А. Одеров [148] вивчали експрес-

контроль фізичної підготовленості військовослужбовців механізованих 

підрозділів Збройних Сил України та іноземних армій. Питання професійно – 

прикладної фізичної підготовки військовослужбовців різних військових 

спеціальностей досліджував О. Петрачков [172]. Ці дослідження певною мірою 

допомогли вивчити характер і особливості фізичної підготовки різних 

військових спеціалістів, проте досі бракує досліджень особливостей фізичної 

підготовки військових спеціалістів підрозділів інженерних військ.  
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Проблемі професійно важливих якостей випускників цивільних навчальних 

закладів технічного профілю присвячено праці М. Громкової [57], Р. Раєвського 

[189] та ін. Роботи цих учених розкривають питання організації фізичної 

підготовки окремих технічних спеціальностей (механіки, трактористи, агрономи 

тощо). Але проблема фізичної підготовленості курсантів інженерних військ і 

тилу ще малодосліджена й наразі актуальна. Практично немає досліджень умов 

праці військових спеціалістів інженерного профілю, не вивчались особливості 

професійної діяльності широкого переліку військових спеціальностей та 

розвитку необхідних їм психофізичних якостей. Особливості фізичних 

навантажень спеціалістів інженерних підрозділів вивчав Я. Панькевич [160‒

167]. 

Метою наступного дослідження було виявлення важливих професійних 

якостей курсантів ВВНЗ – майбутніх спеціалістів інженерного забезпечення, для 

розроблення програми спеціальної фізичної підготовки.  

Для досягнення цієї мети було використано анкетування. Питання анкети 

розроблялася з урахуванням рекомендацій професорів Б. Шияна, О. Вацеби 

[233]. Курсанти відповідали на анкету з 22 питань, які спрямовані на вирішення 

наступних завдань:  

1. Вивчити особливості діяльності за обраним фахом і встановити 

професійні умови діяльності військовослужбовців інженерних підрозділів. 

2. Визначити найбільш значущі професійні рухові вміння і знання, 

психофізичні якості й системи організму, ефективні для професійної діяльності.  

3. Визначити види спорту, які сприяють розвитку необхідних фізичних 

якостей майбутніх спеціалістів інженерного профілю. 

Опитування курсантів 3‒4 курсів інженерних спеціалізацій було 

проведено за їх погодженням. В анкетуванні взяло участь 87 курсантів у віці 

Респондент міг вибрати відповіді, які на його думку найбільш точні, чи 

вказати власне пояснення. Відсоток кожної відповіді вираховувався відносно 
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загальної кількості респондентів. Відповіді курсантів порівнювалися з 

відповідями на аналогічні питання студентам цивільних технічних вишів.  

Відповідь на одне з питань анкети мав визначити тип професії військового 

інженера (людина-техніка чи людина-людина) [123]. 47 % курсантів, які вже 

мали певну практику зі спеціальності на полігонах, віднесли свою професію до 

типу «людина-техніка», а 53 % респондентів віднесли її до типу «людина-

людина». Студенти (97 %) цивільного вишу віднесли професію до типу 

«людина-техніка» і тільки 3 % ‒ до типу «людина-людина».  

На наступне запитання про переважаючий тип професійної діяльності 

курсанти відповіли таким чином: «монтаж і збирання, ремонт» – 61 % (у 

студентів – 34 %); «контроль процесу» – 75 % (у студентів – 25 %); «виконання 

оперативних завдань, планування, прийняття рішень, експериментування» – 

35 % (у студентів – 23 %); «спостереження за трудовим процесом» – 23 % (у 

студентів – 6 %); «керівництво колективом людей» – 40 % (у студентів – 6 %). 

Як бачимо, у спеціалістів інженерного профілю у військах дуже різноманітний 

тип службової діяльності, який вимагає всебічної науково-методичної, 

психологічної і фізичної підготовленості. 

Такий діапазон відповідей свідчить про багатофункціональність 

професійної ролі спеціаліста даної сфери, особливо військового, із акцентом на 

контроль діяльності інженерного складу. 

Опитування курсантів констатують, що серед форм організації праці за 

майбутнім фахом респонденти вважають «колективну» – 51 % (у студентів – 

66 %); «керівну» – 75 % (у студентів – 25 %); «індивідуальну» ‒ 23 %; 

«виконавчу» ‒ 35 %. Курсанти ще раз акцентують увагу на керівну форму 

майбутньої праці. 

На запитання про умови майбутньої професійної діяльністі 51 %     

респондентів вважають, що «в приміщенні» (у студентів – 66 %); 47 % – «на 

відкритому повітрі» (у студентів – 33 %); 46 % – у змінних умовах. Тобто 
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більшість часу військовими спеціалістами буде проводитись у змінних умовах і 

на відкритому повітрі.  

На запитання, яка робоча поза є типовою для виконання професійної 

діяльності, 20 % опитаних відповіли «сидячи» (у студентів – 30 %); 17 % – 

«стоячи» (у студентів – 27 %); 57 % – «поперемінна» (у студентів – 16 %). Для 

військових спеціалістів інженерного профілю не існує типової робочої пози.  

Серед видів професійної шкідливості у майбутній роботі 57 % респондентів 

назвали «вібрацію, шум, ультразвук» (у студентів – 54 %); 62 % – «запиленість» 

(у студентів – 23 %); 65 % – «дошкульні коливання температури» (у студентів – 

19 %); 61 % – «погане освітлення» (у студентів – 15 %); 46 % – «струм різної 

частоти» (у студентів – 11 %); 48 % – «піднімання і перенесення предметів 

великої ваги (у студентів – 6 %). Високі показники окремих видів шкідливості 

курсантів були наслідком практики в реальних умовах військової діяльності, 

чого не мали у великому обсягу студенти цивільних вишів. 

80 % респондентів називають зоровий аналізатор особливо важливим для 

професійної діяльності (у студентів – 63%); «слуховий» – 75 % (у студентів – 

20 %); «вестибулярний» – 34 % (у студентів – 12 %); «температурний» – 44 % (у 

студентів – 9 %). Як виявилось, найбільшого значення для професійної роботи 

спеціалістів інженерного профілю мають зоровий та слуховий аналізатори. 

Студентам складніше дати відповіді на це запитання, не маючи серйозної 

виробничої практики. 

68 % опитаних курсантів вважають, що під час  виконання професійних 

функцій переважну участь бере «руховий апарат верхніх і нижніх кінцівок» (у 

студентів – 28 %). Результати опитування показують, що для військових 

спеціалістів велике значення має висока рухова активність і верхніх, і нижніх 

кінцівок.  

22 % респондентів оцінили характер робочих рухів як «великі» (у студентів 

– 52 %) і 18 % – «дрібні» рухи (у студентів – 48 %), понад 70 % відзначили 

змішаний характер робочих рухів. Водночас якщо для майбутніх цивільних 
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інженерів-механіків робочі рухи поділяються в основному на «великі» і 

«дрібні», то для військових спеціалістів більша частина їх фахових рухів носить 

«змішаний характер». 

У курсантів переважає натискний тип виконувальних рухів (76 %), у 

студентів – 25 %; крім того застосовуються ще «обертальні дії» – 48 %, (у 

студентів – 18%); 53 % – «піднімальні дії» (у студентів – 13%); 32 % – «ударні 

дії» (у студентів – 12%); 42 % – «штовхальні дії» (у студентів – 12%). Деякі 

розбіжності у показниках курсантів і студентів можуть бути наслідком більш 

широкого кола практичних рухів, які застосовували курсанти під час польових 

виходів, і досвід виконання значно більшого кола різних інженерних завдань. 

За спрямованістю руху респонденти назвали такі види рухів так: «змішаний 

як характер рухів» – 54 % (у студентів – 60 %); «зверху – вниз» – 45 % (у 

студентів – 16 %).  

На думку курсантів, найбільш значущими психофізичними якостями й 

властивостями особистості для їхньої майбутньої ефективної професійної 

діяльності є:  

- при роботі з дрібними деталями, предметами в умовах регламентованої  

програми дій – швидкі, точні рухи пальців,  спритність верхніх і нижніх 

кінцівок – 56 % респондентів (у студентів – 51 %);  

- узгодженість рухів із процесом сприйняття, що вимагає сенсомоторної 

координації –– 52 % (у студентів – 23 %);  

- фахові дії не зумовлюють підвищених вимог до координації рухів і рівня  

розвитку психофізичних якостей – 5 % (у студентів – 6 %). Розбіжностей між 

думкою курсантів і студентів майже немає. 

Визначаючи ефективність емоційного стану для професійної діяльності, 

44 % опитаних зазначили підвищену готовність до різних неочікуваних дій (у 

студентів – 56 %), 45 % – стан із оптимальним поєднанням розслаблення і 

напруги (у студентів – 38 %).  
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Ступенями втоми у процесі діяльності за день курсанти визначили 

«середній» (65 %) (у студентів – 60 %), «перемінний» – 65 % (у студентів – 

24 %); «сильний» – 22 % (у студентів – 22 %); «слабкий» – 18 % (у студентів – 

4 %). Цей стан студентами і курсантами характеризується  більш-менш 

ідентично. 

Вид втоми у процесі діяльності за день як «фізичний» визначили 69 % 

курсантів (у студентів – 58 %), «розумовий» – 72 % (у студентів – 22 %), 

«психічний» – 24 % (у студентів – 14 %). Досить високий відсоток курсантів 

наголосили на розумовому виду втоми. Це може бути пов’язано з виконанням 

ними під час військової практики великого обсягу перемінних завдань, де їм 

доводилося приймати відповідальні командирські рішення. 

На запитання, які системи організму та окремі органи найбільше зазнають 

втоми, 58 % респондентів зазначили «загальну втому» (у студентів – 39 %), 

45 % – «нервову систему» (у студентів – 25 %); 26% – «м’язи (верхніх і нижніх 

кінцівок, тулуба» (у студентів – 23 %). Значні розбіжності зафіксовано при 

визначенні загальної і нервової втоми, що знову таки пов’язано з різним 

характером виробничої практики. 

Респонденти вважають, що для їхнього майбутнього фаху найбільш 

важливими фізичними якостями є: загальна витривалість – 80 % (у студентів – 

86 %), координація рухів – 56 % (у студентів – 82 %), статична витривалість – 

40 % (у студентів – 77 %); сила верхніх кінцівок – 23 % (у студентів – 73 %); сила 

спини – 31 % (у студентів – 70 %); сила нижніх кінцівок – 22 % (у студентів – 

65 %); загальна спритність – 32 % (у студентів – 63 %); сила пресу – 56 %; 

гнучкість – 16 % (у студентів – 46 %). Викликає питання, на чому ґрунтуються 

високі показники важливості практично всіх фізичних якостей для цивільних 

спеціалістів інженерів-механіків. Можливо, це пов’язано з недоліками у 

фізичному розвитку цієї категорії студентів. 

Найбільш значимими для професії психофізичними якостями респонденти 

називають добре розвинутий окомір – 82 % (у студентів – 77 %); здатність до 
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прямостояння – 45 % (у студентів – 72 %); резервні можливості організму 

(стійкість до гіпоксії, перевантаження, теплового випромінювання, холодова 

стійкість) – 74 % (у студентів – 71 %); відчуття часу – 44 % (у студентів – 69 %); 

просторово-часова орієнтація – 29 % (у студентів – 67 %); м’язово-суглобова 

чутливість 66 %; стійкість до заколисування – 36 % (у студентів – 46 %). 

Студенти надали значну перевагу всім психофізичним якостям, напевно, не 

усвідомлюючи до кінця їх суть. 

Важливими системами організму для професії курсанти вважають: 

організм загалом – 90 % (у студентів – 90 %), зоровий аналізатор – 43 % (у 

студентів – 82 %), нервово-м’язовий апарат – 23 % (у студентів – 80 %), нервова 

система – 28 % (у студентів – 78 %), серцево-судинна система – 37 % (у 

студентів – 77 %). Таким чином, студенти надають велике значення майже всім 

системам організму для професійної діяльності, можливо, чітко не 

усвідомлюючи функції кожної системи організму. 

Найбільш значущими для ефективної професійної діяльності зі складу 

психічних процесів респонденти вважають насамперед увагу – 91 %, пам’ять – 

80 %, мислення – 69 %, відчуття і сприйняття – 80 %, мовлення – 71 %, уяву – 

75 %. У таких же пропорціях склад психічних процесів визначили студенти  

інженерних факультетів.  

Професійно значущими якостями особистості військового інженера 

курсанти вважають: цілеспрямованість – 78 %, наполегливість – 73 %, 

старанність – 66 %, спостережливість – 63 %, кмітливість – 65 %, стійкість – 

45 %, здібність працювати в екстремальних ситуаціях – 54 %, самостійність – 

44 %, витримка і самовладання – 43 %, сміливість і рішучість – 43 %, 

оперативність – 42 %, дисциплінованість – 42 %, порядність – 41 %. Студенти 

вважають усі перелічені якості дуже важливими і надали їм ранг від 76 % до 

88 %. Тобто, курсанти підійшли до оцінки якостей особистості більш 

диференційовано, із урахуванням набутого досвіду спілкування з підлеглим 
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контингентом під час практики, студенти ж не надавали особливого значення 

цьому питанню. 

Важливими видами спорту для підготовки до професійної діяльності 

курсанти вважають: легку атлетику – 58 % (34 %), плавання – 62 % (30 %), 

футбол – 48 % (21 %), велосипедний спорт – 42 % (19 %), гімнастику – 38 % 

(18 %); настільний теніс – 15 % (15 %), волейбол і туризм – 14 % (14 %), 

боротьбу – 42 % (13 %), баскетбол – 16 % (11 %), важку атлетику – 8 % (8 %), 

лижний спорт – 15 % (7 %), багатоборство – 24 % (6 %), бадмінтон – 13 % (3 %) 

(у дужках представлено показники студентів). 

Підводячи підсумки анкетного опитування, констатуємо, що результати 

відповідей курсантів здебільшого відрізняються від аналогічного дослідження, 

проведеного на студентах, що готуються стати цивільними інженерами-

механіками [222]. У курсантів, майбутніх військових інженерів, більш поширена 

й різноманітна сфера професійної діяльності, і під час тривалих польових 

виходів вони отримали вже певний практичний досвід такої діяльності, де 

відпрацьовувалися практичні завдання обраної професії. 

Таким чином, результати проведеного дослідження дозволили визначити 

особливості фахової діяльності майбутніх військових інженерів, перелік 

необхідних прикладних знань, умінь, навичок та фізичних якостей і дають 

підставу для детального розроблення авторської програми спеціальної фізичної 

підготовки курсантів інженерних спеціальностей.  

 

3.2 Особливості фізичної підготовки курсантів вищих військових 

навчальних закладів спеціалізації інженерних військ 

Як уже сказано вище, інженерні війська є одним з дуже важливих родів 

у Збройних Силах будь-якої країни. На сьогодні вже проведено багато 

досліджень організації фізичної підготовки воїнів різних видів і родів військ. 

Водночас питання вдосконалення фізичної підготовленості курсантів 

інженерних спеціальностей наразі ще в достатній мірі не розроблено.  
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Звідси аргументується завдання у подальших дослідженнях – розробити 

спеціальну програму фізичної підготовки для конкретних військових 

спеціальностей підрозділів інженерних військ із врахуванням їх фахової рухової 

діяльності. 

Завдання вдосконалення рівня фізичної готовності військовослужбовців 

до фахової діяльності є актуальним. Це пов’язано зі зростаючою кількістю 

військовослужбовців, які прибувають в армію з низьким рівнем фізичної 

підготовленості, що в істотній мірі знижує ефективність їх бойової діяльності. 

Особливо наочно це виявляється в процесі ведення реальних бойових дій [148; 

217; 234]. 

Дослідження, проведені Ю. Бородиним, О. Гусаком, С. Романчуком, 

вирішували завдання покращення змісту ФП для воїнів ыз низьким рівнем 

підготовленості. Вони довели, що значний потенціал вдосконалення 

тренувального процесу є у врахуванні індивідуальних особливостей 

військовослужбовців, підборі оптимальних навантажень, саморегламентації 

методики виконання фізичних вправ [35; 56; 63; 69; 73; 88]. 

Досягнення мети фізичної підготовки здійснюється шляхом вирішення 

загальних і спеціальних завдань. Загальні завдання фізичної підготовки 

відображають вимоги до фізичної готовності всього особового складу 

Збройних Сил Україний мають на меті [199]: 

- опанувати навички прискореного пересування, подолання перешкод, 

рукопашного бою, плавання, пересування на лижах; вміти надавати 

допомогу при спільних діях на воді, подоланні перешкод і в 

рукопашному бою;  

- виховати у воїна психічну стійкість, упевненість у своїх силах, 

цілеспрямованість, сміливість і рішучість, ініціативу й спритність, 

наполегливість і завзятість, витримку й самовладання; 

- розвинути й забезпечити постійне вдосконалювання фізичних якостей, 

сили, витривалості, швидкості й спритності; 
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- зміцнити здоров’я військовослужбовців, підвищити стійкість організму 

до впливу несприятливих факторів бойової діяльності; 

- сприяти вихованню дисциплінованості, колективізму, товариської 

взаємодопомоги та формуванню стройової постави й підтягнутості 

особового складу (рис. 3.1). 

 

Рис. 3.1. Структура зв’язків між професійною та фізичною підготовками 

 курсантів ВВНЗ (за С. Романчуком) 
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Спеціальні завдання фізичної підготовки визначаються на основі аналізу 

вимог до фізичної підготовленості воїнів різних видів Збройних Сил і видів 

військ [32; 37]. 

С. Романчук у своїх дослідженнях [200] таким чином сформулював 

напрямки фізичної підготовки військовослужбовців (рис. 3.2): 

 

Рис. 3.2. Напрями впливу фізичної підготовки на випускників ВВНЗ (за 

С. Романчуком) 
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На сьогодні ще добре не відпрацьовано організаційні аспекти фізичної 

підготовки з курсантами. Немає чітких вказівок побудови навчально-

тренувального процесу курсантів різних спеціальностей; не досліджена 

доступність навантажень фізичному стану тих, хто займається; не встановлені 

доцільні варіанти планування й способи контролю тренувань. 

Не втрачає своєї актуальності питання фізичної підготовленості курсантів, 

які направляються на службу у підрозділах інженерних військ і тилу.  

Тому було поставлене завдання – дослідити динаміку рівня фізичної 

підготовленості курсантів інженерного профілю протягом навчання у 

військовій академії. Були поставлені такі завдання: 

1. Визначити основні військові спеціальності підрозділів інженерних 

військ, специфіку й характер рухової діяльності військових фахівців. 

2. Дослідити рівень і особливості фізичної підготовленості курсантів різних 

військових спеціальностей підрозділів інженерних військ. 

3. Визначити рівень розвитку фізичних якостей курсантів різних курсів і 

окремих спеціальностей. 

Дослідження проводилися з курсантами 1‒4 курсів Національної академії 

сухопутних військ імені Петра Сагайдачного. Методи дослідження 

застосовувалися відповідно до загальноприйнятих вимог. 

Ґрунтуючись на аналізі службово-бойової діяльності і досвіді відбору й 

підготовки курсантів інженерних військ, раніше ми визначили певні відмінні 

ознаки і особливості їх професійної діяльності. 

1. Фортифікаційне устаткування є одним із найважливіших елементів 

інженерного забезпечення бою. Сюди входять риття окопів для стрільців, 

бойової техніки, устаткування укриття для техніки, укриття для особового 

складу, ходів сполучення (траншей), устаткування спостережних і командно-

спостережних пунктів. 

Роботи по фортобладнанню дуже трудомісткі й займають багато часу. 

Навіть риття окопу автоматника для стріляння лежачи займає від 25 до 40 
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хвилин. Для риття окопу для танка потрібно перемістити до 28 м3 землі. Одна 

людина за годину, працюючи в середньому ґрунті, може перемістити до 1 м3.  

2. Важливим завданням підрозділів інженерних військ є установка мінних 

полів. Це вимагає дуже напруженої роботи мінерів у фізичному і 

психологічному плані. Мінні поля відіграють істотну роль у прикритті позицій 

військ від атак супротивника. На сьогоднішній день немає жодного достатньо 

надійного способу виявлення мін, і навіть при виявленні мін немає способів їх 

надійного знешкодження. 

3. Також завданнями ІВ є пророблення проходів в мінних полях і загородах 

супротивника, розчищення завалів і руйнувань для забезпечення руху своїх 

військ, розмінування місцевості, будівель, доріг, аеродромів, залізничних 

станцій, вулиць і т.п. Тут потрібна концентрація уваги, спостережливість, 

чіткість дій, інженерне мислення, добра фізична підготовленість. 

4. Тил (стратегічний, оперативний, військовий) ‒ одна з найчисленніших 

структур Збройних Сил, що мають з’єднання, частини, підрозділи 

матеріального забезпечення, автомобільні, медичні та ін . Наразі не визначені 

особливості фізичної підготовки для особового складу частин і підрозділів 

радіоелектронної боротьби, технічного забезпечення, топогеодезичних і 

гідрометеорологічних та інших підрозділів забезпечення військових дій тилу.  

5. У штаті військових частини є підрозділи танкових, інженерних, хімічних 

військ, артилерії, військ ППО, тилу та ін. Настановою з фізичної підготовки 

спеціальні завдання визначені для всіх військовослужбовців механізованих 

частин, і офіційно всі вони повинні розглядатися як мотострільці, хоча на 

практиці займаються фізично. підготовкою, передбаченою для свого роду військ 

[33; 34]. 

Результати досліджень показують, що умови, в яких військовослужбовці 

виконують свої обов’язки, місце базування, структура рухів, фізичні 

навантаження й інші показники їх роботи, дозволяють основні військово-

облікові спеціальності диференціювати за сімома категоріями: стрілець, водій, 
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навідник, заряджаючий, оператор, категорія бойового забезпечення, механік 

[195]. 

Доцільність такого підходу підтверджується в професії водіїв і механіків-

водіїв. Незалежно від належності до роду військ, виду Збройних Сил, типу 

техніки (гусенична або колісна), їх дії під час водіння, обслуговування й ремонту 

у більшості показників не мають істотних відмінностей. Професійно необхідні 

фізичні якості і рухові навики всіх категорій водіїв також істотно не 

відрізняються один від одного. Відмінності є в ступені прояву тих або інших 

фізичних якостей, обумовлених обставинами їх застосування. 

Механік працює в умовах, що характеризуються відсутністю 

безпосереднього зіткнення з противником, наявністю, як правило, закритого 

приміщення (цех, майстерня, склад, машина технічної допомоги тощо). Дії, які 

ними виконуються, вимагають високої точності. М’язова напруга – помірного 

рівня, поза – вимушена, рухи – переважно одноманітні, увага сконцентрована на 

управлінні машиною, зір напружений. 

Основне навантаження доводиться на м’язи пальців, кисті, передпліччя. 

При деяких роботах задіяні крупні м’язові групи тулуба. У бойовій обстановці 

тривалість робочого часу необмежена зі збереженням працездатності. На 

відпочинок і сон виділяється мінімальний час. 

До категорії «механік» можуть бути віднесені фахівці підрозділів і частин 

технічного забезпечення: слюсарі, токарі, електромеханіки, зварювальники, 

ремонтники.  

Основними професійно необхідними фізичними якостями для них є 

загальна витривалість, спритність і швидкість рухів руками. 

Особливості цієї категорії військовослужбовців виявляються в діях 

саперів, фахівців ремонтних підрозділів, що діють на полі бою, санітарів тощо. 

Основними їх фізичними якостями є загальна та швидкісна витривалість. Під 

час бойової діяльності вони повинні прискорено пересуватися, перебігати, 

переповзати, переносити вантажі, долати перешкоди та інженерні загороди. 
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Вимоги до фізичної підготовки воїнів кожної категорії визначаються їх 

роллю у виконанні поставлених завдань і місцем у бойовому порядку 

підрозділів. Визначати особливості кожної професії можна із врахуванням 

часових, просторових і інших критеріїв оцінки їх рухової діяльності.   

Ефективність і значення фізичної підготовленості кожного воїна для 

бойової готовності підрозділу визначається вагою поставлених перед ними 

завдань. Діючий варіант рішення цього питання має певні недоліки, основні з 

яких у ТНФП-2014, не має конкретних завдань із фізичної підготовки для 

окремих категорій військових спеціалістів [215].  

Як вже було сказано, більшість інженерних спеціальностей відносяться до 

професій із неструктурованим типом діяльності, що пред’являють високі вимоги 

до професійно-важливих якостей людини. Спроби створення системи 

професійно-психологічного відбору кандидатів на навчання інженерним 

спеціальностям неодноразово робилися у нас в країні і за кордоном. Особливості 

інженерного мислення визначаються необхідністю вирішення практичних 

завдань на основі виділення й аналізу часткових конкретних ознак, їх 

узагальнень і реалізації у дії. Це дозволяє розглядати «інженерне» мислення як 

окремий випадок практичного мислення.[2; 26; 55; 59; 73; 123 та ін.] 

Практика набору кандидатів у ВВНЗ для інженерних військ ґрунтується 

на відборі курсантів на дві облікові спеціалізації: військові інженери і 

командири інженерних підрозділів. Під час навчання інженери оволодівають 

спеціальностями механіка, водія транспортних засобів, оператора спеціальних 

агрегатів (бульдозерів, скреперів, екскаваторів і т. ін.).   

Другим напрямком є підготовка інженерів-командирів, здатних готувати 

військовослужбовців із необхідним станом їх фізичної готовності до виконання 

бойових завдань за призначенням.  

Враховуючи визначені вище різниці у вимогах до фізичної підготовленості 

військовослужбовців різних спеціальностей інженерних військ, ми вирішили 

оцінити динаміку фізичної підготовленості курсантів двох основних категорій 
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спеціалізації – інженерів-механіків і інженерів-командирів, майбутніх 

начальників спеціальних підрозділів інженерних військ.  

У таблиці 3.7 представлено дані тестування фізичної підготовленості 

курсантів упродовж чотирьох років навчання за тестами, які широко 

застосовуються на практиці оцінки всіх військових спеціальностей у ЗСУ. 

Як видно з таблиці 3.1, результати тестування по всіх вправах статистично 

не відрізняються за винятком підтягувань на 4 курсі, де інженери-механіки дещо 

перевищують показники інженерів-командирів (р<0,05). Обидві групи 

займалися за державною програмою ФП і тому їх результати за фізичними 

вправами змінювалися від курсу до курсу практично ідентично. Загалом 

результати тестування по силі (підтягування), швидкості (біг на 100 м) і 

витривалості (біг на 3000 м) відповідають оцінкам «3‒4». Дещо нижчі 

результати у подоланні смуги перешкод. Що стосується підтягувань, то тут 

перевага інженерів-механіків пояснюється (за словами курсантів) їх значними 

фізичними навантаженнями під час польових виходів та додатковими вправами 

на силу, які вони виконували у вільний час. 

Рівень фізичної підготовленості курсантів за показниками тестових іспитів 

по курсах поступово знижується. Курсанти інженерного профілю за рівнем 

загальної фізичної підготовленості практично не відрізняються від інших 

військових спеціальностей цього ВВНЗ. Тенденція до погіршення результатів  за 

період навчання у ВВНЗ відмічалася багатьма авторами досліджень – 

В. Афоніним [11], М. Кузнецовим [110; 111], О. Ольховим [153] та ін. Це 

пояснюється тим, що курсанти всіх спеціальностей ВВНЗ на навчальних 

заняттях виконують ідентичну програму фізичної підготовки. 

Нашими дослідженнями відмічено дещо різний характер динаміки рівня 

фізичної підготовленості курсантів. Якщо в групі інженерів-механіків 

результати повільно зростають до випускного курсу, то в групі інженерів-

командирів вони поступово знижуються від першого курсу і найменші ‒ на 
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випускному курсі (р<0,05). Вважаючи, що програма з фізичної підготовки була 

ідентичною для цих груп, визначений результат пояснити важко.  

Таблиця 3.1  

Результати виконання контрольних нормативів курсантами 

спеціальностей інженерних військ 

Курси Групи Підтягування, 

рази 

100 м  с. 3000 м  с. Смуга 

перешкод  с. 

1 ІК n=51 12,1±2,15 15,2±0,34 790±36,5 142,2±3,06 

ІМ  n=34 12,3±3,4 15,1±0,3 796±26,7 139,8±2,96 

2 ІК  n=49 14,4±1,3 14,8±0,3 776,5±92,2 138,0±2,4 

ІМ  n=33 14,5±0,99 14,7±0,3 787,5±12,12 132,3±2,3 

3 ІК  n=47 13,3±1,6 14,6±0,24 787,1±36 131,8±1,9 

ІМ  n=31 15,1±0,7 14,8±0,33 783,1±18 129,6±1,7 

4 ІК  n=44 12,9±1,6 14,7±0,2 770,5±18,5 128,4±3,8 

ІМ n =31 16,8±1,2 14,7±0,2 779,8±12,5 124,8±2,7 

Примітка: ІК – інженери-командири; ІМ – інженери-механіки 

Результати тестувань курсантів спеціалізації інженерних військ за 

стандартними тестами практично не відрізняються від результатів курсантів 

інших спеціалізацій (механізовані війська, танкісти, артилеристи та ін.). 

Водночас специфіка професійної діяльності спеціалістів інженерних військ 

вимагає більш диференційованого підходу до розвитку їх фізичних і 

психофізіологічних якостей. Поки що не розроблена програма спеціальної 

фізичної підготовки курсантів інженерних військ з урахуванням специфіки їх 

конкретної майбутньої спеціальності. 

Вищевикладене дозволило зробити наступні висновки: 

1. Інженерні війка як один з важливих родів військ минулих і сучасних 

бойових баталій нараховує велику кількість військових спеціальностей. Вони 

відрізняються як спектром виконуваних завдань, так і фізичними 

навантаженнями, які супроводжують рухову діяльність різних спеціалістів 
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інженерних військ. При організації фізичної підготовки курсантів у військових 

закладах не враховується специфіка майбутньої професійної діяльності 

спеціалістів інженерних військ. 

2. Офіційно зарахування курсантів до підрозділів інженерних військ 

відбувається за двома категоріями – командири інженерних підрозділів і 

інженери-механіки. Проте, у процесі навчання курсанти оволодівають багатьма 

спеціальностями: механіки машин, транспортних засобів, спеціального 

обладнання і приладів, оператори спеціальних машин, енергетики і електрики та 

ін. Особливості діяльності різних спеціалістів потребує фізичної підготовки зі 

спрямуванням на розвиток рухових якостей, найбільш потрібних для окремих 

військових професій. 

3. Проведене дослідження динаміки фізичної підготовленості 

курсантів ІВ показало, що рівень фізичної підготовленості курсантів поступово 

підвищується від першого до випускного курсів і практично не відрізняється від 

рівня курсантів інших військових спеціальностей. Водночас спеціальна 

спрямованість додаткових занять дає позитивний результат (на прикладі силової 

підготовки курсантів). 

Звідси аргументується завдання у подальших дослідженнях – розробити 

спеціальну програму фізичної підготовки для конкретних військових 

спеціальностей підрозділів інженерних військ з врахуванням їх фахової рухової 

активності. 

 

3.3 Аналіз суб’єктивної думки курсантів щодо організації фізичної 

підготовки у ВВНЗ 

Сучасні літературні джерела, наукові публікації, висновки вчених свідчать, 

що дослідження підготовки фахівців військових інженерних спеціальностей 

останнім часом відбулись у незначній кількості. Тому це наукове дослідження 

не викликає сумнівів щодо актуальності. 
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Учені І. Данілов та В. Мілютін [60; 139] наголошують, що першими 

освоювали новітні засоби ведення війни саме інженерні війська, для яких війна 

не закінчується ніколи і які призначені для інженерного забезпечення бойових 

дій. 

Інженерна підготовка є одним з найбільш важливих предметів бойової 

підготовки, яка має за мету навчити особовий склад прийомам і способам 

виконання завдань інженерного забезпечення дій підрозділів у різних умовах 

бойової обстановки. Основні завдання інженерного забезпечення 

загальновійськового бою вимагають від військовослужбовців інженерних 

спеціальностей високої фізичної готовності. 

Учені О. Петрачков [170], О. Поддубний [177], В. Романчук [194] доводять, 

що інженерні спеціальності, зазвичай, мають неструктурований тип діяльності, 

який вимагає наявність високого розвитку професійно важливих якостей.  

Для наукового обґрунтування і розроблення програми фізичного 

вдосконалення військовослужбовців інженерних спеціальностей необхідно 

здійснити комплексний фізичний та психофізіологічний аналіз.  

Аналіз підготовки в різних ВВНЗ дозволив констатувати, що необхідної 

фізичної підготовленості військових інженерів цілеспрямовано не проводиться, 

необхідні засоби не визначаються. 

Ми провели дослідження відношення курсантів до організації фізичної 

підготовки, яка проводиться в інституті для інженерних спеціальностей.  

Із цією метою було проведено анкетування 97-ми курсантів, які навчаються 

на інженерних спеціальностях. Відповіді на анкету з 11-ти питань визначили 

думки курсантів про відношення їх до фізичної підготовки і значення для 

майбутньої професійної діяльності. Відповіді на питання сприяли виявленню 

недоліків в організації фізичної підготовки із курсантами інженерних 

спеціальностей. 

На перше запитання 85,6 % респондентів відповіли позитивно. Тобто до 

вступу у ВВНЗ більшість курсантів займались фізичними вправами і спортом, 
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мали певний рівень фізичної підготовленості. Але тільки половина респондентів 

визначила рівень своєї фізичної підготовленості як «добрий», а друга – як 

«задовільний». 

На питання «Чи вважаєте Ви себе фізично підготовленим на даний момент 

для ефективного виконання завдань військового навчання та професійної 

діяльності?» недостатню фізичну готовність показали майже 8 % курсантів. 

Більшість респондентів (86,5 %) вказують, що формуванню навичок 

порозуміння, взаємодопомоги, створенню здорової моральної атмосфери у 

колективі сприяють заняття фізичною культурою і спортом особливо на етапі 

перших років навчання. Але інші 14 % так не вважають. 

Біля 90 % курсантів вважають, що фізичні та психічні якості, що 

розвиваються у процесі занять фізичними вправами та спортом, позитивно 

впливають на вирішення завдань служби. Більше стверджувальних відповідей 

надали курсанти старших курсів, а незгодних із цим (до 17,5 %) – курсанти 

молодших курсів. 

На наступне питання відповіді розподілилися наступним чином (див. табл. 

3.2). 

Таблиця 3.2  

Відповіді курсантів на питання «Які фізичні якості більше сприяють 

розвитку загальної фізичної підготовленості на етапі  

первинного навчання?» , % 

Відповіді 1 курс 

n = 22 

2 курс 

n = 24 

3 курс 

n = 22 

4 курс 

n = 29 

5 курс 

n = 18 

Середнє 

n = 115 

Витривалість % 64,79 45,77 48,61 46,59 47,38 50,59 

Сила % 17,58 29,18 22,78 20,89 21,04 22,28 

Швидкість % 17,58 16,61 17,09 11,57 15,78 15,67 

Спритність % - 8,37 11,49 20,89 15,78 11,28 

 



92 

 

 

Витривалість визначена курсантами як найбільш домінуюча якість для 

підвищення рівня загальної фізичної підготовленості. Це узгоджується з 

висновками наукових досліджень та практикою фізичної підготовки у ВВНЗ. 

Для курсантів молодших курсів ця якість найменш розвинена й вимагає 

значного часу та наполегливості для її розвитку і вдосконалення. 

Наступні питання отримали такі відповіді. 

Більшість курсантів (44,3 %) вважають, що на рівень їх фізичного стану 

найбільший вплив здійснюють систематичні самостійні заняття, а курсанти 

старших курсів стверджують, що необхідно підвищувати вимоги з боку 

командирів стосовно рівня їх фізичної підготовленості. 

Таблиця 3.3 

Відповіді респондентів на питання «За рахунок чого можливо підвищити 

фізичну підготовленість курсантів» , % 

Варіанти 1 курс 

n = 22 

2 курс 

n = 24 

3 курс 

n = 22 

4 курс 

n = 29 

5 курс 

n = 18 

Середнє 

n = 115 

Підвищення 

нормативів із ФП % 

28,56 - 14,78 8,67 5,53 11,51 

Застосування засобів 

СФП % 

7,08 14,29 29,58 19,596 15,47 15,18 

Засоби ЗФП зі 

збільшенням силових 

вправ % 

21,4 28,6 7,8 21,2 16,6 19,1 

Самостійні заняття у 

вільний час % 

42,9 42,8 40,0 51,3 44,6 44,3 

Зростання вимог 

командирів до стану 

фізичної 

підготовленості % 

0 13,3 7,8 8,7 17,8 9,9 
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Бажання респондентів самостійно займатись фізичними вправами та 

спортом розкривається у наступному питанні (табл. 3.4), за яким курсантів 

більш за все приваблюють спортивні ігри, легка атлетика та силові види спорту. 

На старших курсах зростає кількість курсантів, які мають наміри займатися 

військово-спортивним багатоборством із наміром краще підготуватися до 

державних іспитів за вправами комплексної оцінки з фізичної підготовки. 

Таблиця 3.4 

Відповіді курсантів на питання «Яким видом спорту Ви хотіли б 

займатись під час навчання?», % 

Види спорту 1 

курс 

n = 22 

2 курс 

n = 24 

3 курс 

n = 22 

4 курс 

n = 29 

5 курс 

n = 18 

Середнє 

n = 115 

Легка атлетика % 25,6 17,6 26,1 21,8 - 18,3 

Спортивні ігри % 46,1 35,2 40,1 32,6 60,0 42,9 

Силові види спорту % 25,6 27,6 19,6 26,2 10,1 21,8 

Багатоборство ВСК % - 11,9 5,0 8,4 21,1 9,3 

Інші види спорту 

(бокс, боротьба, 

самбо, плавання) % 

2,7 7,6 9,2 11,0 8,8 7,7 

 

На питання про користь занять фізичними вправами на тренажерах 

позитивне відношення зазначили біля 77 % курсантів, посереднє – 14 % і 

байдуже ставлення – 5 %. Також були курсанти, які негативно сприймали 

тренажери (близько 4 %). Значна частина (86,4 %) курсантів для розвитку 

базової ФП застосовують біг на середні й довгі дистанції (3‒8 км). Ця думка 

визначилась у відповідях на питання, зазначене у таблиці 3.5. 

Ця таблиця опитування демонструє, що в курсантів інженерних 

спеціальностей переконань на рахунок найбільш доцільних для їх майбутньої 
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службової діяльності фізичних вправ не визначено. Тут представлені вправи з 

арсеналу, запропонованих під час занять з ФП або самостійної роботи курсантів, 

при виконанні навчальної програми у ВВНЗ.  

Таблиця 3.5 

Відповіді курсантів на питання «Які фізичні вправи найбільше сприяють 

вдосконаленню професійної підготовленості військовослужбовців 

інженерних підрозділів?» , % 

Варіанти фізичних 

вправ 

1 курс 

n = 22 

2курс 

n = 24 

3 курс 

n = 22 

4 курс 

n = 29 

5 курс 

n = 18 

Середнє 

n = 115 

Біг на 3-5 км % 28,6 19,5 41,9 16,1 20,5 25,32 

Силові вправи % 19,1 23,3 19,4 29,0 20,5 22,3 

Боротьба % 14,3 13,3 6,5 14,5 10,2 11,8 

Бокс % - 3,9 3,1 - 10,2 3,4 

Вправи з обтяженням % - 6,6 3,1 6,5 7,9 4,8 

Смуга перешкод % 23,8 13,3 13,0 16,1 20,5 17,3 

Спортивні ігри % 14,2 20,1 13,0 17,8 10,2 15,1 

 

Аналіз службової діяльності військовослужбовців інженерних 

спеціальностей (саперів, понтонерів, дорожників, маскувальників та інших) 

показав, що їх робота вимагає переважного розвитку сили, силової витривалості, 

вдосконалення навичок піднімання та перенесення різних важких предметів, дій 

на воді та під водою. Крім того, діяльність частини особового складу інженерних 

підрозділів також пов’язана з керуванням спеціальними машинами, механізмами 

та їх обслуговуванням.  

Наші дослідження підтверджують дані І. Данілова [60], О. Ольхового [152], 

О. Поддубного [176; 177], що для фахівців інженерних спеціальностей фізичної 

підготовки пов’язана з вирішенням наступних завдань:  
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- навчання подолання перешкод із одночасним підніманням і пересуванням 

важких предметів, посадки і висадки у автомобіль; 

- сприяння розвитку сили й спритності; 

- вдосконалення силової та загальної витривалості; 

- набуття навичок гірської підготовки і здолання перешкод на воді; 

- для штабних  управлінців – підвищення працездатності за умов незначної 

рухової активності. 

Для вдосконалення спеціальної фізичної підотовки курсантів інженерних 

спеціальностей треба надавати перевагу видам спорту, які сприяють розвитку 

загальної витривалості й сили: легкій атлетиці (переважно бігу на середні та 

довгі дистанції), тривалому плаванню, велокросу, різним спортивним іграм, у 

зимовий період – лижним прогулянкам, безперечно важкій атлетиці, різновидам 

боротьби, окремим вправам із гімнастики. Попри це, для професійно-прикладної 

підготовки варто приділяти час на засвоєння курсантами навиків, які 

допомагають підвищувати продуктивність фахової праці. Такі навички 

ефективно набуваються в різних туристичних походах, заняттях альпінізмом. 

Викладені результати дослідження можна підсумувати наступними 

висновками: 

- існуюча практика фізичної підготовки курсантів інженерних 

спеціальностей проводиться за загальновійськовими програмами без 

урахування специфіки діяльності воїнів інженерних підрозділів; 

- курсанти, визнаючи необхідність фізичної підготовки для їх військової 

спеціалізації, не уявляють пріоритетного напрямку розвитку необхідних 

фізичних якостей – сили, витривалості, швидкості; 

- курсанти визнають, що для підвищення фізичної підготовленості  

систематичність виконання завдань на заняттях фізичними вправами є 

необхідною;  

- понад 50 % курсантів вважають, що найбільший вплив на рівень загальної 

фізичної підготовленості здійснює витривалість. Водночас для більшості 
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рухових дій інженерних спеціальностей притаманні прояви сили й силової 

витривалості; 

- курсанти вважають, що для інженерних професій найбільш важливими 

фізичними вправами є бігові й силові вправи, але вони більше бажають 

займатись ігровими видами спорту; 

- визнаючи важливість занять фізичною культурою і спортом для 

формування фахових навиків, навиків спілкування, взаємовиручки і 

створенню здорової моральної атмосфери у військовому колективі, ясної 

уяви про систему фізичної підготовки інженерних спеціальностей у 

курсантів не сформовано. Вони не уявляють напрями прикладності 

фізичної підготовки для своєї спеціальності. 

Таким чином, наголошуючи, що інженерні війська мають доволі широкий 

діапазон військових спеціальностей із різним характером рухової діяльності (від 

майже статичних з невеликими зусиллями до потужних у силовому і руховому 

плані), метою подальших досліджень було розроблення програми спеціальної 

фізичної підготовки для курсантів інженерного профілю.  

 

3.4. Фізичний розвиток і фізична підготовленість курсантів  

інженерних спеціальностей протягом навчання у вищому військовому 

навчальному закладі 

Дослідження, проведені у галузі фізичного виховання й спорту, доводять, 

що якості, які характеризують фізичний та морально-психологічний портрет 

військового фахівця, психофізіологічні якості, професійні знання, навички та 

вміння, а також фізичне здоров’я та професійне довголіття найбільш ефективно 

формуються за допомогою занять фізичної підготовки і спортом [36; 105; 117; 

232; 233]. 

Ефективність ВПН курсантів за даними досліджень учених багато в чому 

залежить від рівня фізичної та психофізіологічної підготовки [9; 48; 58; 68; 83; 

87]. 
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У процесі навчання ЦНС курсанта за цілим рядом факторів навчання 

отримує надзвичайно високе навантаження, що відображається на 

психофізіологічному стані курсантів. До об’єктивних факторів відносять вік та 

стан здоров’я, середовище життєдіяльності та навчання курсантів, рівень 

учбового навантаження й різні види відпочинку. До суб’єктивних факторів 

варто віднести: набуті знання, професійні й психофізичні здібності, мотивацію, 

нервово-психічну стійкість, стомлюваність, персональні якості тощо [118; 131; 

140].  

Сукупність факторів впливу на організм курсанта у сучасному ВВНЗ 

технічного профілю, більшість із яких можна визначити як стресові, дає підставу 

визначити структуру його діяльності як професійну діяльність офіцера-

інженера.  

Розвиток промисловості призвів до появи великого числа нових технічних 

процесів, якими інженерові необхідно управляти та контролювати. 

Підвищення складності та швидкості проходження технологічних процесів 

висуває підвищені вимоги до точності дій інженерів, швидкості здійснення 

управлінських функцій. Офіцерові інженерних підрозділів часто доводиться 

керувати процесами у жорстко обмежених часових параметрах, що викликає 

значне нервово-емоційне напруження. 

Для багатьох видів інженерно-операторської діяльності характерне 

зниження рухової активності. А це відбивається на загальному зменшенні 

м’язової роботи з переважним використанням малих груп м’язів. Це негативно 

відображається на працездатності виконавця робіт. Причиною цього можуть 

бути обмежені психофізіологічні можливості людини, гострий дефіцит часу на 

виконання відповідальних операцій та вплив на інженера комплексу 

несподіваних факторів діяльності. Робота на межі психофізіологічних 

можливостей скорочує біологічний ресурс людини [27; 44; 70; 82; 83].  

Завдяки комплексній механізації й автоматизації обладнання й агрегатів 

інженерних військ набуло значне зниження обсягу фізичних навантажень і 
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рухової активності військовослужбовців. Це також стосується й професійного 

навчання курсантів інженерних спеціальностей [89; 90; 182; 183].  

Дослідження провідних учених свідчать про погіршення координації рухів 

і сенсомоторних реакцій курсантів в умовах зниження рухової активності [59; 

84; 99; 127]. 

Потрібно пам’ятати, що ВПН курсантів пов’язане також з довгостроковими 

статичними напруженнями, значними навантаженнями на нервово-емоційну 

сферу організму. У результаті впливу на організм комплексу психічних, 

фізичних та емоційних факторів, курсанти отримують підвищене нервово-

емоційне напруження, що може викликати значні функціональні порушення у 

діяльності органів та систем життєзабезпечення.  

Сьогодні фізична підготовка і тісно пов’язані з нею психологічна й 

психофізична не виконують повною мірою своїх функцій у загальному 

формуванні фахівця. Переважно це пов’язано з відсутністю відповідних 

комплексних програм, які можуть сприяти повноцінній професійній підготовці. 

Тому дуже важливо простежити динаміку показників фізичного і 

психофізіологічного розвитку курсантів протягом навчання у технічному ВВНЗ.  

Для дослідження фізичного розвитку курсантів ми дослідили такі 

показники курсантів Національної академії сухопутних військ імені Петра 

Сагайдачного: зріст; масу тіла; динамометрію правої, лівої кисті; станову 

динамометрію; індекс станової сили, підтягування, біг на 100 м і 3000 м. 

У дослідженні брали участь курсанти 1‒4 курсів (n=250). Дослідження 

рівня фізичного розвитку курсантів спеціалізації інженерних підрозділів за 

період навчання у ВВНЗ визначило певну залежність від курсу навчання 

(табл. 3.6).  
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Таблиця 3.6 

Показники фізичного розвитку курсантів інженерного профілю 

Показники фізичного 
розвитку 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 
n=75 n=62 n=58 n=55 

X ± m X ± m X ± m X ± m 

Зріст (см) 173,3±0,44 174,1±0,11 174,2±0,09 174,4±0,12* 

Маса тіла (кг) 67,2±0,16 68,4±0,18 69,9±0,17* 72,15±0,24** 

Індекс Кетле 0,387 0,392 0,401 0,414 

ІМТ (у.о.) 22,4±0,12 22,6±0,14 23,1±0,1 23,5±0,16 

ЖЄЛ (мл) 3760±699 3804±251 3963±264 4136±256 

Життєвий індекс 55,9 55,6 56,7 57,3 

Примітка: * достовірність різниці показників відносно 1 курсу на рівні р<0,05; ** 

різниця на рівні р<0,01 

Аналіз показників фізичного розвитку курсантів у процесі навчання дає 

право стверджувати, що зріст курсантів за весь період навчання у ВВНЗ 

достовірно не змінюється (р>0,05). Тільки на 4 курсі середній показник довжини 

тіла (174,4 см) порівняно з 1 курсом (173,3 см) збільшився на 1,1 см (р<0,05) 

(табл. 3.10). 

Маса тіла курсантів під час навчання на 1 та 2 курсах  змінюється незначно 

й має достовірно рівні показники (р>0,05). На 3 курсі зафіксовано її збільшення, 

а на 4 – значне збільшення до 5 кг (р<0,05). Маса тіла курсантів 4 курсу (72,17 кг) 

достовірно вища, ніж у курсантів 1 і 2 курсів навчання (р<0,05) (табл. 3.10). ІМТ 

(та індекс Кетле) курсантів упродовж навчання у військовому закладі практично 

знаходиться в межах норми для людей даної вікової категорії.  

Серед силових показників курсантів найменшу динаміку зростання 

результатів відмічено в динамометрії сили рук. 
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Рис. 3.3. Динаміка показників динамометрії правої та лівої руки курсантів 

під час навчання у військовому навчальному закладі. 

Показники динамометрії правої й лівої рук поступово зростають до 3 

курсу (на 7,1‒6,5%) і незначно зменшуються на 4. Результати 3 і 4 курсів 

достовірно більші, ніж на 1‒2 курсах. 

 

Рис. 3.4. Показники станової сили у курсантів під час навчання у 

військовому інституті 
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Аналізуючи рівень станової сили по курсах, можна відзначити її 

збільшення під час навчання, але показники достовірно не відрізняються 

(р>0,05) (рис. 3.4). На 4 курсі зафіксовано найвище значення станової сили у 

курсантів – 132 кгс, яке оцінюється як середнє для чоловіків, але зростання 

склало лише 5,76 %. Водночас на 4 курсі показник індексу станової сили 

знижується відносно 3 курсу за рахунок значного зростання власної ваги 

курсантів на 3,2 кг (р>0,05). Значення його на 1 курсі оцінюється як нижче 

середнього, а на 2‒4 курсах – як середнє для чоловіків. Зауважмо, що 

випускникам інженерних спеціальностей по роду їх фахової діяльності бажано 

мати добре розвинуті м’язи ніг, рук і, особливо, спини. Тому зниження 

показників індексу станової сили на 6 % (порівняно з 3 курсом) ми розглядаємо 

як негативне явище, що потребує певної корекції під час фізичної підготовки.  

 

 

Рис. 3.5. Показники індексу станової сили у курсантів під час навчання у 

військовому інституті, %  
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Рис. 3.6. Фізична підготовленість курсантів у відсотках відносно 1 курсу 

Аналіз показників фізичної підготовленості курсантів протягом навчання 

у ВВНЗ у відсотках відносно результатів 1 курсу показав наступне (рис. 3.6 ): 

Серед показників фізичної підготовленості найбільша динаміка протягом 

навчання у ВВНЗ спостерігається у підтягуваннях на перекладині, де відсоток 

зростання порівняно з 1 курсом досягає 24 % на третьому і 23% на четвертому 

курсах.  

Аналіз результатів з підтягування курсантів 1‒4 курсів навчання у ВВНЗ 

інженерного профілю показує, що силові якості курсантів хоч і зростають, але 

недостатньо ефективно на старших курсах академії (рис. 3.7). Натомість у тестах 

на швидкість і витривалість такі зростання незначні ‒ у межах 1‒6 %. 

Результати, показані курсантами з бігу на 100 м, упродовж усього періоду 

навчання у ВВНЗ незначно зростають, і тільки на третьому курсі достовірно 

більші тільки порівняно з результатами першого курсу (рис. 3.8), різниця між 

ними становить 0,6 с (р<0,01).  
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Рис. 3.7 Результати курсантів у підтягуваннях протягом навчання  

На 4 курсі навчання у ВВНЗ результати вже не мають зростання на 

достовірному рівні (р>0,05), а навпаки мають тенденцію до погіршення.  

 

 

Рис. 3.8. Результати курсантів у бігу на 100 м протягом навчання 
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У бігу на 3000 м спостерігається така ж тенденція (рис. 3.9).  Якшо після 

першого курсу результати поступово покращуються до третього курсу, де вони 

мають найвищі показники, то на четвертому курсі показники погіршуються, хоч 

і незначно (на 2-3%). Це також можна пояснити як зменшенням часу на фізичну 

підготовку, так і переключення уваги курсантів на підготовку до випускних 

державних іспитів зі спеціалізації. 

 

Рис. 3.9. Результати курсантів у бігу на 3000 м протягом навчання 

 

У підтягуваннях на перекладині достовірність різниці між першим і третім 

та четвертим курсами знаходиться на рівні р<0,01. Така ж картина 

спостерігається і в бігу на 3000 м. А от у бігу на 100 м достовірну різницю з 

першим курсом має результат тільки третього курсу. 

Таким чином, динаміка рівня розвитку показників фізичної підготовленості 

курсантів інженерних спеціальностей показала, що існуюча практика ФП 

недостатньо ефективно формує загальну фізичну підготовленість, яка служить 

базою для розвитку професійно-прикладних якостей майбутніх спеціалістів 
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інженерних підрозділів. Особливо це стосується виконання завдань, де 

вимагається прояв значних фізичних зусиль (будівництво інженерних споруд, 

переправ, загороджень тощо). 

Проведений аналіз рівня фізичної підготовленості курсантів інженерних 

спеціальностей засвідчив тенденцію прогресуючого підвищення показників на 

1‒3 курсах (р<0,05) і зниження їх на 4 курсі навчання. Ця тенденція була 

простежена і в інших авторів наукових досліджень. Однією з найважливіших 

причин таких висновків, на нашу думку, є недостатній рівень базової ФП 

курсантів на першому етапі ВПН.  

Результати дослідження фізичної підготовленості курсантів інженерних 

підрозділів згідно нормативів Настанови з фізичної підготовки Збройних Сил 

України оцінюються як задовільні, але практика підготовки спеціалістів 

показує, що для якісної спеціальної фізичної підготовленості, спрямованої на 

вдосконалення фахових навиків, вони недостатні.  

Головним завданням інженерної підготовки, як було підкреслено, 

вважається вироблення навичок і вмінь військовослужбовців у ефективному 

застосуванні засобів інженерного озброєння для виконання поставлених 

завдань.  

Аналіз професійної діяльності військових інженерів показує, що більша 

частина видів робіт пов’язана зі значними фізичними зусиллями. Для їх 

здійснення необхідний хороший розвиток сили, а також специфічної спритності, 

побудованої на координації роботи м’язів і злагодженості дій різними частинами 

тіла. Велика кількість рухів військовослужбовців ІВ пов’язана також з 

необхідністю проявляти великі статичні зусилля (особливо при будівництві 

блиндажів та інших споруд) при роботі з великими колодами та металевими 

конструкціями тощо. 

Відсутність здатності відчувати й чітко контролювати силові напруження 

може привести до зайвих витрат енергії, перевтомленню й перенапруженню 



106 

 

 

нервово-м’язового апарату і як наслідок – до різних захворювань м’язів і 

периферичної нервової системи [169]. 

Вказані вимоги до спеціалістів ІВ вирішуються під час навчання у 

військових закладах. Нами проведено аналіз фізичного розвитку курсантів 

протягом чотирьох років навчання і офіцерів ІВ після певних років служби за 

місцем призначення (n=118).  

Таблиця 3.7  

Фізичний розвиток курсантів-випускників і офіцерів  

різних вікових категорій 

показни

ки 

 курсанти 4 

курсу n=38 

Вікові категорії офіцерів 

1-а (до 25 

років)  

n=38 

2-а(до30 

років) 

n=20 

3-я(до35 

років) 

n=19 

4-а (до 

40 років) 

n=23 

Вік років 21,5±0,7 23,3±0,8 28,1±0,9 32,3±2,1 38,7±0,7 

Зріст см 177,6±7,5 178,2±6,8 178,4±3,4 176,8±5,5 177,1±4,4 

Вага кг 72,4±7,1 77,6±4,9 81,4±2,8 85,8±3,7 86,5±3,2 

ІМТ ум. од 23,1±1,6 24,6±3,6 25,8±1,0 26,0±1,8 27,6±2,3 

Динамо

метрія 

кг 

права р. 46,1±8,1 45,8±7,4 45,6±4,7 44,8±4,7 44,8±4,3 

ліва р. 45,3±7,7 44,1±6,3 42,9±3,8 43,8±3,4 40,3±3,2 

ЖЄЛ см 4076±458 3900±256 3660±122 3454±254 3274±124 

 

Після закінчення ВВНЗ випускники – молоді офіцери направляються для 

проходження служби у військових частинах, де вони продовжують займатися 

фізичною підготовкою в нових умовах. Результати такої підготовки показані в 

таблиці 3.7. Із неї видно, що, наприклад, 1-ша вікова категорія мало чим 

відрізняється за основними показниками від курсантів 4 курсу, але за низкою 

показників спостерігається початок регресу. Так, маса тіла збільшилася на 5 кг 
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(19,6 %), а з нею й ІМТ також наблизився до граничного показника норми. Також 

значно знижуються показники ЖЄЛ, де до 4-ї вікової групи вони знижуються на 

800 мл (24,6 %). Натомість динамометрія рук зменшилася всього на 3‒4 %. 

Таблиця 3.8 

Показники фізичної підготовленості курсантів-випускників  

і офіцерів різних вікових категорій 

показники  курсанти 

4 курсу 

n=38 

Вікові категорії офіцерів 

1-а (до 25 

років)  

n=38 

2-а(до30 

років) 

n=20 

3-я(до35 

років) 

n=19 

4-а (до 40 

років) 

n=23 

Підтягування разів 14,2±1,5 10,2±1,4 7,8±1,03 6,6±0,7 5,7±0,94 

100 м с. 13,7±0,4 14,8±0,8 15,3±0,16 15,7±0,24 16,7±0,6 

1000 м хв. 3,38±0,2   4,53±0,25 5,39±0,26 

3000 м хв. 12,2±0,3 13,28±0,23 14,31±0,15   

стрибок з 

місця 

см 216,2±3,7 208,4±2,1 203,1±1,7 183,6±8,6 174,8±9,2 

 

 

Фізична підготовленість випускників упродовж службової діяльності також 

погіршується. Значно знижуються показники сили м’язів ніг (на 24 %), рук, 

ЖЄЛ, що може слугувати і причиною погіршення витривалості (за показниками 

бігу на 3000 м і 1000 м). Знижуються результати показника швидкості (біг на 

100 м ‒ на 21,8 %). 

Єдиним показником, який залишається у всіх вікових групах на рівні 

курсантів, є динамометрія сили кисті. Викликає тривогу той факт, що ІМТ у 

офіцерів зростає з віком від нормального до типу посиленого харчування і навіть 

до ожиріння 1 ступеня (за шкалою нормативів співвідношення маси тіла і 

зросту). За 15 років після закінчення ВВНЗ вага спеціалістів збільшується на 8‒

15 кг (на 11‒14 %). Ми вважаємо, що причиною такого явища може бути як 
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зменшення добової рухової активності офіцерів, пов’язаної з виконанням 

службових обов’язків на керівних посадах, так і значне зниження уваги до занять 

фізичними вправами. 

 

Проведене дослідження дозволяє констатувати наступне: 

1. Значна частина робіт військових інженерів пов’язана з великими 

фізичними зусиллями, які потребують хорошого розвитку сили. 

2. Знижена рухова активність окремих інженерів погіршує їх професійну 

працездатність, здійснює негативний ефект на життєво важливі функції й 

системи організму, особливо на загальну витривалість. Це також призводить до 

збільшення маси тіла, до ознак ожиріння, зниження показників рівня розвитку 

фізичних якостей, які ускладнюють  виконання нормативів ФП. 

 

3.5 Аналіз професійної діяльності військовослужбовців інженерних 

підрозділів та вимоги до їх фізичної підготовленості 

Одним із важливих предметів бойової підготовки, який покликаний 

навчити особовий склад прийомам і способам виконання завдань забезпечення 

бойових дій в різних умовах, є інженерна підготовка.  

Сучасні способи ведення бойових дій військ (сил) під час збройних 

конфліктів висувають більш високі вимоги до інженерного забезпечення, 

змінюють їх зміст, потребують удосконалення способів і прийомів виконання 

поточних завдань, а також розширюють та ускладнюють роботу командирів 

підрозділів щодо виконання завдань інженерного забезпечення. 

Основу фізичного виховання військовослужбовців становить різнобічна 

фізичної підготовки в обсязі вимог Настанови з фізичної підготовки Збройних 

Сил України [215]. Ця підготовленість інженерів в армії має певні відмінності 

від такої ж підготовленості інженерів у цивільних професіях. Якість виконання 

завдань в армії залежить від військово-професійного вишкілу особового складу. 

Цей вишкіл формується під час навчально-бойової підготовки 
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військовослужбовців, яка передбачає оволодіння військово-спеціальними 

знаннями, вміннями та навичками. Під час занять бойовою підготовкою 

військовослужбовці отримують теоретичні знання про конкретну бойову та 

спеціальну техніку, її можливості, та набувають практичних навичок з 

користування нею, засвоюють форми й методи ведення сучасних бойових дій 

тощо [17; 207; 211; 213; 220]. 

У сучасних умовах високої інтенсивності бойових дій та обумовленого 

ними дефіциту часу тільки ті дії військовослужбовців, які доведені до  

автоматизму, дозволяють досягати успіхів у виконанні поставлених завдань. Ці 

військово-прикладні навички неможливо набути без достатньої фізичної і 

психологічної підготовки, що доведено багатьма спеціальними дослідженнями і 

військовою практикою [29; 30; 41; 53].  

Фізична підготовка в армії складається із загальної фізичної підготовки та 

спеціальної фізичної підготовки. Загальна фізична підготовка спрямована на 

розвиток основних фізичних якостей незалежно від військової спеціальності 

військовослужбовців, а спеціальна фізична підготовка ‒ на розвиток найбільш 

необхідних фізичних якостей та навичок для військовослужбовців окремих 

військових спеціальностей [61; 69; 74; 86].  

Формування й удосконалення навичок застосування техніки та зброї у 

військових спеціалістів проходить ефективно, якщо в них є запас напрацьованих 

рухових дій [107; 115; 116; 130].  

Аналіз наукових досліджень показує, що попередній розвиток фізичних і 

професійно важливих якостей операторів різноманітних приладів, складних 

пристроїв і спеціальних агрегатів дозволяє їм скоріше оволодівати навичками 

роботи за пультом оператора, на 20‒30 % швидше виконувати свої робочі 

операції і до того ж робити на 40‒50 % менше помилок. Аналіз професійної 

діяльності інженерно-технічного складу авіації дає змогу констатувати, що 

причиною 29 % льотних пригод є неякісне обслуговування авіаційної техніки. У 

процесі забезпечення режимів роботи та експлуатації складних систем 
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пілотування до 70 % із загального числа відмовлень двигунів виникає через 

помилки, що допускаються технічним складом у процесі обслуговування 

авіаційної техніки [40; 89; 128; 222]. Це говорить про недостатню надійність 

людської ланки в системі, яка позначається на зниженні рівня бойової готовності 

частин Військово-повітряних Сил. Через це не викликає сумніву у необхідності 

під час фахової підготовки спеціалістів інженерно-технічного персоналу 

доводити фізичний стан до рівня, котрий був би оптимальним у процесі 

забезпечення надійної експлуатації військової техніки. Із вищевикладеного 

можна зазначити, що недостатній рівень фізичних та психофізіологічних 

якостей, а також стійкості до екстремальних чинників середовища призводить 

до зниження рівня професійної працездатності, а подекуди й до патологічних 

змін в організмі військовослужбовців. 

Одним із завдань дослідження ми визначили сформулювати вимоги до 

професійно-прикладної (спеціальної) фізичної підготовки військових 

спеціалістів інженерного профілю.  

На підставі структурно-логічного та інженерно-технологічного аналізу 

професійної діяльності певного військового спеціаліста визначається зміст і 

методика проведення професійно – прикладної фізичної підготовки. У процесі 

цього аналізу діяльність інженера на його робочому місці розподіляється на 

окремі дії, операції і потім розглядаються психофізіологічні критерії, які беруть 

участь у забезпеченні виконання цих елементів. Для аналізу професійної 

діяльності військових інженерів найбільш простими й доступними є 

хронометраж і професіографія. Хронометраж дає інформацію про робочі 

операції за часом. Професіографія вивчає загальні дані конкретної 

спеціальності, гігієнічні умови роботи, схему розташування робочого місця, 

робочі операції, величину навантаження на окремі аналізатори, співвідношення 

видів праці (інтелектуальної й фізичної) тощо. Виявляються найбільш слабкі 

ланки (військових дій, роботи з приладами й устаткуванням) і аналізуються 

причини їх появи: чи то недоліки в організації діяльності військовослужбовців, 
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чи то слабкий розвиток тих чи інших психофізіологічних якостей і прикладних 

навичок людини. Для усунення виявлених недоліків може бути застосоване:   

- удосконалення технічних пристроїв та устаткувань і порядок (схема) дій 

військовослужбовців;  

- проведення професійного відбору (підбір з числа претендентів найбільш 

придатних для даної військової спеціальності людини);  

- організація професійно – прикладної фізичної підготовки з тими, хто вже 

служить по цій спеціальності.  

У процесі професійно – прикладної фізичної підготовки професійно-

важливі якості й навички людини вдосконалюються до необхідного рівня. У 

процесі організації професійно – прикладної фізичної підготовки головною 

складністю є визначення співвідношення засобів і методів загальної і 

спеціальної фізичної підготовки у різні періоди ВПД. Головне протиріччя тут 

полягає в тому, що одночасна робота над формуванням спеціальних і загальних 

фізичних якостей вважається недоцільною, а іноді – просто неприпустимою.  

Варто наголосити, що серед всіх військових спеціальностей офіцери 

інженерних військ мають найбільш поширений і різноманітний обсяг 

професійних дій. Як уже наголошувалось, вони забезпечують бойову діяльність 

практично всіх родів військ. А це підготовка плацдармів для оборони та 

наступів, підготовка мінних полів і ліквідація мін супротивника, створення 

штучних перешкод і ліквідація уже побудованих, підготовка укрить для живої 

сили і техніки, ремонт бойової та іншої техніки та багато інших потокових 

завдань. І все це вони роблять як із застосуванням різноманітної техніки 

(машини і агрегати), так і вручну в будь-який час доби при будь-яких 

кліматичних умовах [164; 165].   

Водночас програма з фізичної підготовки і, особливо, контрольні 

нормативи та іспити не скеровують курсантів на розвиток та вдосконалення 

рухових якостей необхідних саме для їхніх військових спеціальностей. Як 

правило, іспити з фізичної підготовки (навіть державні) включають в себе 
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нормативи загальної фізичної підготовки (біг на 100 м і 3000 м та підтягування 

на перекладині). Для значної частини представників різних військових 

спеціальностей (якщо не для більшості) ці фізичні вправи й нормативи не є 

професійно-специфічними для їх бойової діяльності, не відповідають завданням 

і не відображають рівень розвитку професійно-необхідних для них фізичних 

якостей і рухових навичок.  

Виходячи з цього, назріла необхідність у перегляді програм із фізичної 

підготовки для ВВНЗ, розробці програм і нормативів, які б були адаптовані до 

певних військових спеціальностей. Ми вважаємо, що необхідно надати право 

усім ВВНЗ розробляти такі програми для курсантів, які в них навчаються, не 

уникаючи, певна річ, деяких загальних для усіх нормативів і засобів фізичної 

підготовки. Основною метою розроблення таких програм є не тільки всебічний 

розвиток військових фахівців, але й ґрунтовна підготовка до військово-

професійної роботи певного військового спеціаліста, підвищення 

працездатності та збереження здоров’я на високому рівні. Основним завданням 

такої програми можна визначити побудову міцної основи загальної фізичної 

підготовленості для вдосконалення професійно важливих здібностей і рухових 

навичок, які б дозволяли курсантам швидко та якісно застосовувати специфічні 

операції та дії певної військової спеціальності.  

Головне, на наш погляд, завершальний іспит із фізичної підготовки у ВВНЗ 

необхідно проводити не за нормативами загальної фізичної підготовки, а за 

спеціально розробленими специфічними нормативами для кожної військової 

спеціальності.  

Інженерне забезпечення залежно від умов обстановки здійснюється в 

мирний час і в особливий період.  

У мирний час інженерне забезпечення здійснюється під час проведення 

заходів оперативної, бойової підготовки, перевірок військ, участі у міжнародних 

миротворчих операціях, миротворчих контингентах та ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру (за окремим 
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розпорядженням) і виконується військовими частинами (підрозділами) 

інженерних військ. 

В особливий період інженерне забезпечення здійснюється під час 

підготовки й ведення операції (бойових дій), пересування військ, 

розташування їх на місці та виконується військовими частинами 

(підрозділами) інженерних військ.  

Аналіз спеціальної літератури та професійних інструкцій, застосування 

структурно-логічного та інженерно-технологічного аналізу дозволив 

сформулювати основні практичні фахові дії спеціалістів інженерних підрозділів 

для забезпечення загальновійськового бою [139; 140; 142; 143]: 

Інженерна розвідка ведеться інженерними спостережними постами, 

постами фотографування, інженерними розвідувальними дозорами (у тому 

числі офіцерськими), а також саперами-розвідниками. Розвідка й знищення 

мін противника зорганізуються та здійснюються підрозділами інженерних 

військ. Це вимагає від виконавців наявності високого рівня загальної 

витривалості, уважності, силового розвитку й координації рухів, 

спостережливості. 

Фортифікаційне обладнання районів (позицій) військ (сил) здійснюється 

для підвищення ефективності застосування озброєння і військової техніки, 

стійкості управління, захисту військ та об’єктів від усіх засобів ураження 

противника. Повинно вестися постійно під час підготовки та в бою з 

використанням захисних та маскувальних властивостей місцевості, 

застосуванням засобів механізації, зарядів вибухових речовин, місцевих 

матеріалів, конструкцій, споруд промислового виготовлення. Діяльність 

вимагає від виконавців хорошого розвитку силових якостей, координації рухів 

руками при роботі на землевпорядних агрегатах, машинах, різноманітних 

засобах ручної праці. 

Влаштування й утримання інженерних загороджень та здійснення 

руйнувань проводяться відповідно до задуму бойових дій у поєднанні з 
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природними перешкодами з урахуванням маневру своїх військ та комплексного 

вогневого ураження противника з метою завдання противнику втрат, 

ускладнення його дій, затримання просування і примушення його діяти у 

вигідному для наших військ напрямку, створюючи таким чином вигідні умови 

для ураження супротивника всіма видами вогневих засобів. 

Інженерні загородження створюються у всіх видах бою з метою завдати 

противникові втрат, затримати його просування, скувати маневр і примусити 

його діяти у вигідному для наших військ напрямку. Ця робота вимагає значного 

розвитку силових якостей, тому що крім технічних засобів побудови 

загороджень широко використовується ручна праця (перенесення, будова й 

встановлення металевих та дерев’яних конструкцій, земляні роботи тощо).  

Підготовка й утримання шляхів руху військ (сил) здійснюється в усіх 

видах бойових дій, на марші та розташуванні військ на місці. Шляхи висування 

маневру, підвозу та евакуації готуються інженерно-дорожніми підрозділами ІВ. 

Робота проводиться здебільшого спеціальними дорожними агрегатами й 

машинами, вимагає від виконавців статичної та динамічної витривалості, 

координації і точності рухів в складних умовах пересіченої місцевості.  

Подолання загороджень і руйнувань та влаштування переходів через 

перешкоди здійснюється інженерними підрозділами військ. Проходи в МВЗ 

підрозділами ІВ пророблюються з використанням установок розмінування, 

подовжених зарядів та вручну. Танки й бойові машини, які оснащені мінними 

тралами, долають мінні поля самостійно.  Розмінування вручну вимагає великої 

уваги й зосередженості, координації рухів і тонкого відчуття зусиль.  

Улаштування та утримання переправ. Водні перешкоди війська 

форсують, як правило, із ходу у високому темпі й на широкому фронті. Під час 

форсування водної перешкоди війська насамперед використовують бойові 

плаваючі машини й табельні переправні засоби. 

Для забезпечення переправи військ на водних перешкодах обладнуються й 

утримуються десантні, поромні та мостові переправи, броди, переправи танків 
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під водою (по глибоких бродах), льодяні переправи. Обладнання переправ 

передбачає:  

- перевірку на наявність мін, розгородження берегів та водної перешкоди; 

обладнання з’їздів і виходів із води для плаваючих бойових машин, переправо-

десантних і понтонно-мостових засобів;  

- збірку поромів, наводку наплавних мостів, обладнання комбінованих мостів на 

жорстких опорах;  

- розчистку й позначення бродів і трас для переправи танків під водою (по 

глибоких бродах);  

- обладнання сховищ для особового складу;  

- влаштування інженерних загороджень для прикриття переправ.  

Така робота вимагає наявності у виконавців навичок розміщення й збірки 

складових конструкцій штучних переправ, значного розвитку силових якостей 

для підгонки і зчеплення окремих елементів конструкцій і т.п. 

Із метою створення необхідних умов для своєчасного і організованого 

переміщення військ і підрозділів тилового забезпечення своїм ходом 

здійснюється технічне прикриття і експлуатація військово-автомобільних 

потребою) автомобільними військовими частинами й підрозділами. Це 

вимагає від спеціалістів відмінного володіння управлінням дорожньо-

будівельною технікою та спеціальними агрегатами, а також достатнього рівня 

розвитку статичної та динамічної силової витривалості. 

Розмінування об’єктів і місцевості в районах розташування військ 

здійснюється інженерно-саперними підрозділами із залученням підрозділів 

родів військ (спеціальних військ). Також вимагає високого розвитку силової 

статичної та динамічної витривалості, уваги, дисциплінованості, зосередження. 

Із метою забезпечення таємниці пересування та розташування, раптовості 

дій своїх військ проводиться маскування військ (сил) і об’єктів, а також для 

введення супротивника в оману щодо складу й намірів дій наших військ. Ця 
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робота вимагає переважно ручної силової праці із застосуванням різноманітних 

засобів (пили, топіри, молотки, молоти тощо), переноски важкостей (бревен, 

стовбурів, маскувальних сіток та ін.). 

Для забезпечення функціонування комплексів озброєння, військової 

техніки та об’єктів спецпризначення здійснюється електропостачання військ 

(сил) та об’єктів.  Вимагає глибокого знання нюансів роботи електричних 

станцій, приладів, наявності елементів устаткування (дроти, кабелі, з’єднувачі 

тощо) для підключення необхідних об’єктів, які можуть перебувати на певних 

відстанях від джерела електропостачання. Виконавці мають бути готовими для 

роботи у будь-яких кліматичних умовах оточуючого середовища. 

Добування й очищення води та обладнання пунктів водопостачання 

здійснюються підрозділами ІВ, які мають табельні засоби польового 

водопостачання.  

При забезпеченні військ водою організовується розвідка джерел води, 

добування й очищення її, обладнання пунктів водопостачання. Це вимагає від 

військовослужбовців високого рівня розвитку силових якостей, фізичної 

витривалості, навичок роботи з спеціальними агрегатами і приладами, 

пристосування до роботи у змінних умовах оточуючого середовища. 

Для забезпечення військ засобами інженерного озброєння і тримання їх 

у працездатному стані та в постійній готовності до застосування 

організовується технічний супровід виконання інженерних завдань. Для 

ремонту бронетанкової техніки у польових умовах механікам необхідно мати 

досить високий рівень розвитку силових якостей м’язів спини, ніг, рук.  

Найважливішими принципами інженерного забезпечення є:  

- висока бойова готовність інженерних підрозділів і засобів до виконання 

завдань в різноманітних умовах обстановки; 

- зосередження інженерних сил та засобів на головному напрямку (в районі) 

для вирішення основних завдань і своєчасний маневр в ході бою; 
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- максимальна самостійність частин і підрозділів родів військ (спеціальних 

військ) у виконанні завдань інженерного забезпечення; 

- застосування частин, підрозділів інженерних військ згідно з їхнім  

призначенням; 

- тісна взаємодія інженерних військ з родами військ (спеціальних військ); 

- виконання завдань інженерного забезпечення в умовах застосування 

противником систем високоточної зброї; 

- широке застосування засобів інженерного озброєння;  

- наявність і постійне відновлення інженерних засобів та сил.  

Фахівці бойового забезпечення військ (військовослужбовці інженерних 

підрозділів) перебувають безпосередньо під дією вогню супротивника і 

приймають участь в організації (побудові) бойових місць для танкистів, 

артилеристів, мотострільців та інших воїнів. Особливості цієї категорії 

військовослужбовців проявляються в діях фахівців ремонтних підрозділів, 

саперів, що діють на полі бою, санітарів тощо. Вимоги до фізичної 

підготовленості цієї категорії військовослужбовців досить високі. Особливості 

кожної військової професії пред’являють різні вимоги до фізичної 

підготовленості військовослужбовців. Пропонується ввести 4 рівні вимог: 

- для воїнів, що діють в тилу супротивника (це розвідники й десантники, 

мінери);  

- для воїнів безпосереднього контакту зі супротивником, які діють під 

вогнем його стрілецької зброї;  

- для воїнів, що виконують завдання в бойових порядках окремих частин;  

- для тих воїнів, хто діє в тилу. 

Такий розподіл дозволяє групувати військові спеціальності й дозволяє 

розробити для них ефективні програми фізичної підготовки, сприяти відбору 

кандидатів до професійної служби.  

Професійна діяльність військовослужбовців інженерних підрозділів 

пов’язана з обслуговуванням спеціальних машин і механізмів, які вимагають 
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достатнього розвитку сили й силової витривалості, навиків піднімання та 

перенесення важких предметів, дій у воді та під водою.  
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- вдосконалення навиків посадки й висадки в автомобіль;  

- уміння подолати різних перешкод;  

- акцентований розвиток сили, витривалості й спритності в діях із обтяженням;  

- удосконалення рухової координації й зорової реакції. 

До складу професійної діяльності сучасного військового інженера входять 

операції із застосуванням невеликих предметів, інструментів, що вимагає 

точності ійшвидкості дій, обережливості, координації рухів руками й пальцями. 

Спостереження, контроль і управління різними приладами, уникнення 

аварійних ситуацій вимагають від інженера швидкого опрацювання інформації 

й високого рівня розвитку психофізіологічних якостей. Під час такої діяльності 

у спеціалістів велике навантаження припадає на м’язову систему спини, м’язи 

плечового поясу, ніг. Опитування військових офіцерів-інженерів операторської 

дії показало, що для успішної роботи їм необхідні:  

- координація рухів і загальна витривалість ‒39,8 %; 

- сила – 29,7 %; 

- швидкістні можливості ‒ 29,5 %; 

- координація рухів руками, спритність ‒  12,5%; 

- гнучкість хребта й рухливість у суглобах ‒ 9,1 % (кількість відповідей 

опитуваних).  

Необхідно підкреслити, що оприлюднені дані щодо організації фізичної 

підготовки спеціалістів інженерних підрпозділів дають мало інформації 

стосовно специфіки їх діяльності й необхідного рівня розвитку спеціальної 

фізичної підготовленості. Дослідження цих питань стало метою нашої роботи. 

Висока комп’ютеризація та інтенсифікація службових процесів, 

застосування сучасної бойової та спеціальної техніки потребують від офіцера 

інженерного профілю посиленої концентрації уваги, точності дій, уміння 
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виконувати поставлені завдання в обмежених умовах часу і значного нервово-

емоційного стану. Численні наукові публікації показують, шо хороша фізична 

підготовка воїнів є фундаментом набуття ними спеціальних військово-

професійних умінь та навичок. Дослідники стверджують, що для якісної 

підготовки військових інженерів велику вагу має спеціальна фізична 

підготовка, яка враховує особливості професійних дій і необхідні рухові 

навички військовослужбовців [145; 147; 154; 155]. 

В останні 10‒15 років досліджувалися питання фізичної підготовки 

військовослужбовців різних військових спеціальностей. Значний вклад у 

вирішення різних питань організації, методики і засобів загальної і спеціальної 

фізичної підготовки, вивчення впливу фізичної підготовки на якість формування 

спеціальних навичок і функціональної готовності військовослужбовців різних 

родів і видів Збройних Сил України внесли вчені С. Романчук [200; 203], 

В. Романчук [194], О. Ольховий [152], В. Паєвский [157], О. Шевченко [228], О. 

Гусак [58], О. Недашківській [144], М. Кузнецов [113; 114], І. Шлямар [235], В. 

Климович [92] та ін.  

Треба наголосити, що останнім часом наукові дослідження професійної 

підготовки фахівців різних військових спеціальностей інженерних частин і 

підрозділів проводились у дуже незначній кількості  [32; 104; 170; 176; 177].  

Інженерне забезпечення бойових дій підрозділів та частин різних родів 

військ має виконуватись із широким застосуванням засобів інженерної 

техніки та механізації робіт із дотриманням постійної бойової готовності.  

Цьому майбутні військові інженери навчаються під час перебування у ВВНЗ. 

Головним завданням інженерної підготовки вважається вироблення 

навичок і вмінь військовослужбовців, розрахунків (позаштатних груп 

розмінування, позаштатних груп водопостачання) у своєчасному виконанні 

поставлених перед підрозділом завдань із застосуванням наявних засобів 

інженерного озброєння. 
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Практичне навчання виконання завдань інженерного забезпечення бойових 

дій військ полягає у послідовному відпрацюванні завдань і нормативів під час 

занять і навчань згідно з програмою інженерної підготовки і нормативів з 

бойової підготовки військовослужбовців Збройних Сил [33; 34; 81; 138].  

Аналіз завдань, які виконують фахівці інженерних підрозділів і програм 

спеціалізованої підготовки у ВВНЗ, дозволяє виділити наступні інженерні 

спеціалізації:  

- інженер саперного діла;  

- інженер будови загороджень;  

- інженер забезпечення дорожнього руху;  

- інженер-технік;  

- фахівець керованого мінування;  

- інженер-містобудівельних;  

- спеціаліст інженерних конструкцій;  

- спеціаліст розгородження інженерних споруд;  

- інженер будівництва і обладнання пунктів управління;  

- фахівець маскувальних споруд;  

- спеціаліст-електротехнік;  

- спеціаліст спорудження понтонних переправ;  

- фахівець плаваючих машин  і транспортерів та інші.  

Спеціальності інженерних підрозділів можна умовно згрупувати у відносно 

окремі підгрупи: спеціалістів вибухових пристроїв і речовин (сапери, мінери) і 

фахівців військових машин і агрегатів (спеціалістів дорожніх машин і пристроїв, 

авто техніки тощо). 

Діяльність офіцера інженерних підрозділів (механіка, керівника служби) 

пов’язана, крім спеціальних інженерно-технічних знань, із умінням та навиками 

технічного обслуговування спеціальних машин і агрегатів. Офіцер проводить 

методичні навчання щодо правил експлуатації різних транспортних і 

механічних пристосувань, навчає підлеглих працювати з машинами у складних 
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умовах. Він відповідає за технічний стан цих засобів, контролює й перевіряє їх 

ремонт і якість обслуговування. Офіцер-спеціаліст на практиці демонструє 

алгоритм  роботи з наявними агрегатами і тому має сам відмінно володіти всіма 

необхідними трудовими навиками. 

Практична діяльність офіцера інженерних військ значною мірою пов’язана 

з фізичною підготовленістю, яка вимагає відмінного розвитку сили, силової 

витривалості, а також координації рухів різними частинами тіла. 

При передислокації військових підрозділів військовий офіцер інженерного 

підрозділу часто сам має керувати машиною. Відомо, що тривале керування 

транспортним засобом чи іншою технікою призводить до стомлення м’язів рук 

і спини. Тому потрібно мати певний запас тренованості перелічених груп м’язів 

(силову й статичну витривалість). Важливе значення мають також часто 

несприятливі гігієнічні умови праці (незручне, напівзігнуте положення тіла, 

коливання зовнішньої і внутрішньої температури, загазованість повітря, 

постійний шум і трясіння, умови для захитування тощо). Такі обставини 

погіршують професійну працездатність, призводять до помилок, здійснють 

негативний ефект на важливі функції та системи організму. Спеціальними 

дослідженнями доказано, що в умовах гіподинамії продуктивність розумової 

діяльності знижується вже на наступний день майже у декілька разів, а також 

погіршується увага, зростає час на виконання розумових завдань [57; 114]. 

Наявні механічні засоби, які застосовуються в діяльності інженерних 

підрозділів, часто-густо треба ремонтувати. Іноді доводиться робити ремонт 

лежачи у незручній позі під машиною. За таких умов проводити точні рухи 

руками доволі складно. Спеціалістові постійно потрібно діяти у часто 

змінюваних умовах, використовуючи різноманітні вимірювальні прилади, 

допоміжні знаряддя. Це потребує здатності до швидкого перебудування рухових 

дій у несподівано змінюваних умовах. 

Військовий інженер має вміти дозувати невеликі силові напруження при 

користуванні різними кнопками, рукоятками, важелями, педалями тощо. 
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Кількість таких невеликих рухів може досягати кількох тисяч за період 

чергування. Тому невміння відчувати і контролювати різні силові напруження 

може привести до значних витрат енергії, перевтомленню й перенапруженню 

організму, а також до різних захворювань м’язової й периферичної нервової 

системи [26; 146; 184; 190; 226; 227].  

Для успішної службової діяльності військового інженера принципове 

значення має стан його серцево – судинних скорочень та центральної нервової 

системи, які при халатному, недбайливому відношенні можуть виходити з 

На основі вищевикладеного нами розроблено спеціальну таблицю, яка 

характеризує професійну діяльність військових спеціалістів інженерного 

профілю та її вплив на функціональний стан організму (див. табл. 3.9) 

 

Таблиця 3.9 

Характеристика умов професійної діяльності спеціалістів  

інженерних підрозділів 

Основні завдання 

інженерного забезпечення 

загальновійськового бою 

Характер робочого 

навантаження 

Функціональні зміни 

організму, що найчастіше 

трапляються 

Інженерна розвідка 

супротивника, місцевості й 

об’єктів 

Навантаження динамічного 

характеру з участю м’язів 

рук, ніг і плечового поясу 

середнього фізичного 

напруження. Розподіл і 

концентрація уваги 

Підвищення частоти 

серцевих скорочень.  

Зниження рівня кисневого 

насичення крові. 

Уповільнення сенсомоторних 

реакцій 

Фортифікаційне 

устаткування, рубежів, 

районів, центрів управління  

Переважна робота мало 

динамічного і статичного 

характеру на техніці та  

засобах автодорожніх 

анрегатів Фіксована поза 

«сидячи» в ізольованих 

Негативний вплив на  

функціональний стан 

м’язової та нервової систем, 

напруження зорового  

аналізатора.  
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кабінах. Нешвидкий темп 

робочих рухів  

Ускладнення 

координації рухів  

Розбудова і маскування 

інженерних споруд та  

руйнувань вже існуючих 

Значне фізичне динамічне і 

статичне навантаження, 

напруження всіх м’язів 

Загальне й регіональне 

стомлення м’язів від 

фізичних навантажень, 

зростання ЧСС  

Установка й розташування 

мін на полі бою 

Фізичне навантаження 

середнього й великого 

напруження. Постійна увага 

та її розподіл 

Підвищення емоційного 

напруження. Значне 

стомлення зорового 

аналізатора, зростання ЧСС 

Пошук і знешкодження мін 

противника 

Велика концентрація уваги. 

Статичні й динамічні 

навантаження середнього і 

малого напруження.  

Значне стомлення м’язів рук 

і спини, постійне нервове 

напруження, стомлення 

зорового аналізатора 

зниження уваги і  

функціонального стану 

організму 

Продовження таблички 3.9 

Пророблення і 

налаштування проходів в 

загородах супротивника 

Динамічні навантаження 

значного й середнього 

фізичного напруження. 

Силові статичні напруження 

Погіршення роботи ССС, 

значне підвищення ЧСС 

Підготовка, утримання, 

експлуатація й поточний 

ремонт військово-

автомобільних доріг та 

шляхів руху військ (сил) 

Динамічна робота різного 

ступеня фізичного 

напруження на дорожних 

машинах та агрегатах  

Стомлення м’язів спини 

зорового аналізатора, 

зниження концентрації і 

розподілу уваги 

Налаштування й утримання 

переправ для подолання 

водних перешкод  

Переважно динамічний 

характер навантажень із 

великою та середньою 

інтенсивністю роботи м’язів  

Значна стомленість всіх 

м’язів тіла, погіршення стану 

ЦНС 
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Розмінування звільнених 

районів місцевості та споруд 

Навантаження малого й 

середнього напруження на 

м’язи рук і всього тіла 

динамічного та статичного 

характеру 

Значне погіршення стану 

зорового аналізатора, 

зниження концентрації уваги  

Інженерні заходи для 

маскування військ і об'єктів 

 

Силові динамічні й статичні 

навантаження значного й 

середнього фізичного 

напруження 

Стомлення м’язів усього тіла 

Добування й очищення води 

та забезпечення бойових 

підрозділів 

Переважна малодинамічна  

та статична робота із 

застосуванням спеціальних 

машин  

Стомлення м’язів спини, 

рук. Погіршення уваги і 

загальної координації  

Враховуючи результати аналізу діяльності спеціалістів інженерних 

підрозділів, професійно – прикладної фізичної підготовки має містити елементи 

профілактики професійних вад: деформації хребта й грудної клітки, 

послаблення дихального апарату, порушень діяльності нервової системи. 

Спеціальна підготовка має передбачати також елементи загартування, пов'язані 

із різкою зміною температурних умов тощо. 

Таблиця 3.10 

Характеристика професійної діяльності водіїв автотранспорту 

Характер робочого навантаження Функціональні зміни організму, що 

найчастіше трапляються 

Навантаження динамічного характеру 

з участю м’язів рук і плечового поясу. 

Фіксована поза «сидячи» в умовах 

ізольованого приміщення. Помірний 

темп робочих рухів (20‒60 за хвилину). 

Вимушений темп робочих рухів. 

Значне емоційне напруження, 

напруження уваги, зорового й слухового 

аналізаторів. Елементи монотонності 

праці. 

Підвищення ЧСС. Зниження рівня 

кисневого насичення крові. 

Уповільнення сенсомоторних реакцій. 

Погіршення функціонального стану 

зорового аналізатора. Погіршення 

координації рухів. 
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Таблиця 3.11. 

Характеристика професійної діяльності операторів ЕВМ 

Характер робочого 

навантаження 

Функціональні зміни організму, 

що найчастіше трапляються 

Виконання роботи переважно 

кистю й пальцями рук. Переважний 

динамічний компонент навантаження. 

Значна інтенсивність праці (темп 

рухів 50‒100 за хвилину). 

Напруження зору. Вимушена робоча 

поза сидячи. Навантаження за зміну 

85‒90 %. Значна монотонність. 

Підвищення частоти серцевих 

скорочень, діастолічного 

артеріального тиску. Підвищення 

тонусу й порушення здатності до 

розслаблення м’язів. Гальмування 

сенсомоторних реакцій. Погіршення 

функціонального стану зорового 

аналізатору. 

 

Проведений аналіз професійної діяльності спеціалістів інженерних 

підрозділів дозволив констатувати, що підрозділи інженерні війська знаходяться 

в рядах армій практично всіх країн світу. Вони покликані забезпечувати 

інженерне прикриття дій бойових підрозділів під час військових операцій. Це 

вимагає застосування спеціальної техніки і боєприпасів, а також специфічної 

підготовки військових інженерів.  

Існуюче широке коло завдань, які вирішують інженерні підрозділи, не дає 

змоги розподілити спеціалістів на групи з однаковим характером професійних 

дій та специфікою психо-фізичних навантажень. 

Наразі в інженерних підрозділах служать спеціалісти мінно-вибухової 

справи, фізичні силові навантаження яких відносно невеликі, але психічні 

напруження (сапери, мінери) великі. Є також спеціалісти інженерних 

спеціальностей, які працюють із машинами, агрегатами та іншими засобами, що 

під час експлуатації потребують як координації рухів, так і значних фізичних 

зусиль (оператори, будівельники тощо). 

Наразі не розроблено спеціальних програм стосовно фізичного 
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вдосконалення категорій спеціалістів інженерних підрозділів, які навчаються у 

ВВНЗ. 

 

Висновки до розділу 3  

1. Проаналізовано результати праць науковців, які викривають певні 

недоліки в організації й проведенні занять з фізичного виховання. Наразі в 

технічних вишах професійно-прикладному фізичному вихованню приділяється 

все менше уваги. Державних програм фізичної підготовкидля конкретних 

інженерних спеціальностей практично не існує. Це стосується і військових 

навчальних закладів.  

2. Не виявлено суттєвих розбіжностей рівня фізичної підготовленості 

курсантів двох облікових спеціалізацій інженерного факультету ‒ інженерів-

командирів і інженерів-механіків. Тому й програма спеціальної (професійно-

прикладної) підготовки для курсантів може бути ідентичною.  

3. З’ясовано, що для фахової діяльності військовослужбовців 

інженерних підрозділів варто віднести дуже широкий спектр різноманітних 

професійних умінь і навичок, які необхідні їм для виконання службових завдань. 

Перелік фахових спеціальностей інженерних підрозділів доволі широкий (понад 

15) і більшість із них вимагає високого рівня розвитку силових якостей (сили, 

силової витривалості, статичної сили).  

4. Встановлено, що під час навчання у ВВНЗ стан загальної фізичної 

підготовленості курсантів інженерного профілю поступово підвищується від 

першого до випускного курсів і не відрізняється від рівня курсантів інших 

спеціалізацій. 

5. Визначено, що найбільш важливими фізичними якостями для 

курсантів, майбутніх військових інженерів, за їх переконанням є: загальна 

витривалість – 80 %; координація рухів – 56 %; статична витривалість – 40 %; 

сила верхніх кінцівок – 23 %; сила спини – 31%. 

6. Проведене дослідження дозволило визначити особливості фахової 
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діяльності майбутніх військових інженерів, перелік необхідних прикладних 

знань, умінь, навичок та фізичних якостей курсантів інженерних 

спеціальностей. Визначено, що показники фізичного розвитку курсантів-

інженерів за час навчання змінюється незначно, за винятком маси тіла, яка на 4 

курсі зростає на 5 кг (р<0,05). Фізична підготовленість курсантів поступово 

статистично зростає на 3‒4 курсах по відношенню до 1‒2 курсів.  

Матеріали дослідження висвітлено в публікаціях 160; 161; 162; 163; 164; 

165. 
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РОЗДІЛ 4 

ОБҐРУНТУВАННЯ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА 

ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОГРАМИ СПЕЦІАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ 

ПІДГОТОВКИ КУРСАНТІВ ІНЖЕНЕРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 

 

Для вирішення четвертого завдання були проведені дослідження з 

курсантами інженерного профілю Національної академії сухопутних військ 

імені Петра Сагайдачного. 

Аналіз науково-методичної літератури показав, що теоретичні й практичні 

питання спеціальної фізичної підготовки курсантів різних професій велися 

багатьма вітчизняними та зарубіжними дослідниками. Проте дотепер 

дослідження спеціальної (професійно-прикладної) фізичної підготовки багатьох 

інженерних професій ще недостатньо проводяться, зокрема, для спеціалістів 

інженерних підрозділів Збройних Сил України. Більшість досліджень фізичної 

підготовки курсантів інженерних професій здебільшого проводилися для 

майбутніх спеціалістів операторського фаху [35; 102; 103; 133; 157]. Натомість 

для військових інженерів-механіків, які становлять більшість набору на 

інженерні спеціальності, таких досліджень бракує. Окрім того, наявність серед 

військових інженерів ‒ спеціалістів мінно-вибухової справи, потребує розвитку 

певних психофізіологічних якостей (відчуття сили, простору, часу). У сучасних 

збройних конфліктах особливе значення мають спеціалісти мінно-вибухової 

справи, які забезпечують як установку мінних пристроїв, так і знешкодження 

мін, поставлених супротивником. 

Мета наступного дослідження полягала у розробленні авторської програми 

фізичної підготовки курсантів ВВНЗ – майбутніх спеціалістів інженерних 

підрозділів, і визначення її впливу на спеціальну й професійну підготовленість 

курсантів. 
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4.1 Авторська програма спеціальної фізичної підготовки курсантів 

інженерних спеціальностей 

Сучасні збройні конфлікти, в яких приймають участь Збройних Сил 

України, мають переважно стаціонарний, малорухливий спосіб ведення 

бойових дій. Для створення й удосконалення бойових позицій активну 

безпосередню участь приймають спеціалісти інженерних підрозділів, які 

будують укриття для особового складу й техніки, зводять споруди для ведення 

вогню та спостереження, маскують позиції й прикривають їх мінно-

вибуховими пристроями, встановлюють загороди й перешкоди, 

організовують водні переправи тощо. Це наочно показує вагу спеціалістів 

інженерних підрозділів під час облаштування бойових позицій. І це ж вимагає 

високої фізичної підготовленості військовослужбовців інженерних 

підрозділів, без якої виконання перелічених завдань стає неможливим.  

На сьогодні дослідники недостатньо звертають увагу на спеціалістів 

інженерних військ із їх особливими бойовими завданнями та вимогами до 

фізичної підготовленості. 

Наукові праці та навчально-бойова практика дозволяють стверджувати, що 

фізичний та морально-психологічний портрети військового фахівця, 

психофізіологічні якості, що визначають стійкість організму до стресів і 

матеріалізують професійні знання, навички та вміння, а також фізичне здоров’я 

та професійне довголіття ефективніше всього формуються при проведенні 

систематичних занять фізичною підготовкою і спортом [67; 68; 129; 130; 164; 

168; 201]. 

Проблема формування фізичної підготовки у курсантів інженерних 

спеціальностей є сьогодні актуальною тому, що надійним фундаментом для 

розвитку професійно-прикладних якостей майбутніх командирів і 

спеціалістів інженерних підрозділів виступає високий рівень загальної 

фізичної підготовленості [172; 189; 215]. 
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Запорукою результативності багатьох видів професійної праці виступає 

спеціальна фізична підготовленість, яка набувається шляхом систематичних 

занять фізичними вправами, схожими в певних параметрах вимогам професійної 

діяльністі до функціональних можливостей організму. Ця залежність одержує 

наукове пояснення про закономірності взаємодії різних сторін фізичного й 

загального розвитку індивіда в процесі життєдіяльності (перенесення 

тренованості, взаємовплив адаптаційних ефектів до тих або інших видів 

діяльності, взаємодія рухових умінь і навиків, що набуваються і 

удосконалюються в процесі освоєння професії) [189; 191].  

Підготовка надійного військового фахівця передбачає не тільки досконале 

володіння професійними уміннями та навичками, але й достатньо високий 

рівень розвитку фізіологічних механізмів управління рухами. Проблемі 

оптимізації професійно – прикладної фізичної підготовки молоді присвячено 

дослідження вітчизняних і зарубіжних дослідників [153; 194; 199; 251]. 

Сучасний військовий спеціаліст має вирізнятися не лише якістю професійної 

підготовки, але й мати високий рівень фізичного розвитку і функціонального 

стану організму. 

У наукових працях дослідників [3; 4; 15; 29; 36] зазначено, що формування 

у майбутніх фахівців професійно важливих фізичних якостей та навичок, 

підвищення стійкості організму до несприятливого впливу зовнішнього та 

виробничого середовища найбільш ефективно досягається у процесі 

спеціального використання засобів і методів фізичного виховання. 

Численні дослідження у технічних і військових навчальних закладах 

показують, що реалізація  традиційних програм з фізичного виховання (ФП) не 

завжди дозволяє досягти необхідного рівня фізичної підготовленості та 

подеколи обмежує можливості напрацювання професійно важливих 

психофізіологічних властивостей і фізичних якостей курсантів певного фаху 

[37; 45; 53; 65; 83; 92].  
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Нами була розроблена програма фізичної підготовки курсантів інженерних 

спеціальностей, в якій було враховано специфіку їх фахової діяльності. Ця 

програма була апробована у Національній академії сухопутних військ імені 

Петра Сагайдачного. 

Під час констатувального експерименту для визначення фізичного 

розвитку, рівня розвитку окремих фізичних, психофізіологічних якостей 

використовувалися контрольні вправи, тести, методики, які були задіяні в 

наукових дослідженнях А. Одерова, І. Шлямара, В. Балдецкого, В. Фотинюк та 

ін. 

Зміст авторської програми (табл. 4.1), призначено на формування 

професійної готовності курсантів ІВ до виконання бойових завдань засобами 

фізичної підготовки з підвищенням кількості силових вправ та вправ на відчуття 

силових, часових та просторових параметрів рухів. 

Основна увага приділялася розробленню комплексів вправ для розвитку 

фізичних якостей курсантів і підвищення функціональних можливостей 

кардіореспіративної системи організму курсантів. 

На перших двох етапах підготовки (1‒2 курси) курсанти виконували 

стандартну навчальну програму згідно з ТНФП-2014, розвивали й 

вдосконалювали рівень загальної фізичної підготовленості, закладали 

фундамент для подальшого розвитку.  

На третьому етапі (3 курс навчання) була зосереджена робота з підвищення 

спеціальної фізичної підготовленості, тобто виконання завдань розробленої 

нами програми. 

Це пов’язано ще з тим, що на 4 курсі курсанти мають скорочений обсяг часу 

на фізичну підготовку і повинні бути готовими до проведення стажування у 

військових частинах, до виконання завдань за призначенням.  
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Таблиця 4.1 

Блок-схема авторської програми фізичної підготовки  

курсантів інженерних підрозділів 

ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА КУРСАНТІВ ВВНЗ ІНЖЕНЕРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ 

МЕТА – Формування професійної готовності курсантів інженерних військ до 

виконання завдань за призначенням засобами фізичної підготовки 

І етап – адаптивно-ознайомчий, спрямований на ознайомлення курсантів з 

режимом навчальної діяльності, вимогами і нормативами фізичної підготовленості 

військовослужбовців, формування ЗФП. Зміст: ЗФП – 80 % (загальнопідготовчі 

вправи – 50 %, кросова підготовка – 10 %, вправи зі штангою – 10 %, вправи на 

гімнастичних снарядах з вагою власного тіла – 10 %). СФП – 20 % (вправи на 

координацію – 10 %, вправи на відчуття часу, простору, сили – 10 % (1 курс). 

ІІ етап – втягуючий базовий, спрямований на вдосконалення загальної фізичної 

підготовленості курсантів, підвищення функціональних можливостей організму. 

Зміст: ЗФП – 60 % (загально-підготовчі вправи – 20 %, вправи з гирями – 10 %, 

вправи на загальну і силову витривалість – 30 %. СФП – 40 % (спеціально-

підготовчі – 25 %, допоміжні – 15 %) (2 курс).  

ІІІ етап – основний спеціалізований, спрямований на формування достатнього 

рівня спеціально спрямованої фізичної підготовленості стосовно вимог обраної 

військової спеціалізації, корекція змісту СФП. Зміст ЗФП – 30 % (кросова 

підготовка – 20 %, вправи на тренажерах – 10 %); СФП – 70 % (вправи для розвитку 

спеціальних якостей – 30 %, змагальні – 10 %, вправи на відчуття часу, простору, 

сили – 10 %, спеціальні фахові контрольні вправи – 10 %) (3 курс).  

ІУ етап – підтримуючий індивідуальний, спрямований на утримання досягнутого 

рівня спеціальної фізичної підготовленості за допомогою індивідуальних програм із 

урахуванням вимог фахової спеціальності, недоліків попередньої підготовки. Зміст 

ЗФП – 40  % (кросова підготовка – 20%, вправи на тренажерах – 20 %); СФП – 60 

% (вправи на силу, швидкість, витривалість, відчуття простору, часу, сили, вправи 

на усунення недоліків у фізичній підготовці) (4 курс).  

Форми занять. Навчальні заняття (теоретичні, методичні, практичні), ранкова 

фізична зарядка, самостійна підготовка, фізичне тренування на тренажерах 

Загальнопедагогічні принципи 

Доступності, послідовності, систематичності, надійності, свідомості 

Загальнопедагогічні методи навчання й тренування 
Вербальні – розповідь, пояснення, бесіда. Керівництво руховою діяльністю – 

навчальні завдання, накази, вказівки, інструктаж. Оцінка якості володіння 

вправою – розбір, оцінка, самооцінка. Наочні– зорового впливу, 

пропріорецептивного впливу. Практичні – метод цілісної вправи, метод 

розчленовано-конструктивної вправи. Методи тренування – рівномірний, змінний, 

інтервальний, коловий, змагальний 

Кінцевий результат – високий рівень функціональних можливостей курсантів; 

високий рівень виконання фахових завдань; психологічна стійкість; збереження 

здоров’я курсантів 
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Для досягнення мети фізичної підотовки на третьому етапі було поставлено 

такі завдання: 

- подальше вдосконалення рівня фізичної підготовленості з метою 

створення основи для розвитку спеціальних якостей курсантів 

інженерних підрозділів; 

- підвищення рівня основних фізичних якостей із урахуванням вимог 

фахової спеціальності, із акцентованим розвитком видів витривалості (силової, 

статичної, динамічної); 

- вдосконалення специфічних психофізіологічних якостей (відчуття часу, 

простору, силових напружень). 

Розподіл засобів тренувального процесу курсантів на третьому етапі, був 

застосований: ЗФП – 30 % (кросова підготовка – 10 %, вправи на тренажерах – 

20 %); СФП – 70 % (вправи для розвитку спеціальних якостей – 40 %,  

змагальні – 10 %, вправи на відчуття часу, простору, сили – 10 %, спеціальні 

фахові контрольні вправи – 10 %). 

Викладені завдання визначають основні сторони підготовки курсантів 

інженерних підрозділів: фізичну, функціональну, психофізіологічну. 

За авторською програмою спеціально-підготовчі вправи містили окремі 

частини й елементи фахової діяльності та дії, наближені до них по формі, 

структурі, а також за проявом фізичних якостей. 

Серед засобів, що сприяли вирішенню окресленої проблеми, слугували 

вправи з обтяженнями, гирьовий спорт, вправи на координацію рухів, вправи на 

відчуття просторових, силових і часових параметрів руху, які мають такі 

позитивні риси: простота, доступність, змістовність, низький рівень 

травматизму, нескладність матеріального забезпечення. Із цих вправ були 

складені комплекси, які виконувалися на навчальних і додаткових заняттях 

(самопідготовки) по дням тижня.  
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Таблиця 4.2  
Приклад розподілу засобів фізичної підготовки впродовж тижня 

Дні 

тижня 
1 тиждень – навантаження середнє 

Понеділок  Розминка – 15 хв; згинання-розгинання рук в упорі лежачи; 

підтягування на перекладині; у висі піднімання прямих ніг до 

перекладини; присідання на одній нозі; утримання ніг 

горизонтально лежачи на торці коня; біг на 400 м на 

рекомендований час. 

Вівторок  Розминка – 15 хв; згинання-розгинання рук в упорі на брусах; 

підйом переворотом на перекладині; вис на зігнутих руках з 

вагою 20 кг; потрійний стрибок із місця на двох ногах; підйом 

штанги на груди і поштовх 50 % власної ваги; лежачи на спині 

піднімання прямих ніг до торкання підлоги за головою.  

Середа  Розминка – 15 хв; підйом силою на перекладині; утримання кута 

у висі на перекладині; вистрибування вгору з глибокого присіду; 

прискорена ходьба на 20 м з двома гирями по 32 кг; підйом 

ящиків 30 кг на постамент висотою 140 см; прискорений біг на 

50 м з положення лежачи.  

Четвер Розминка – 15 хв; кут в упорі на брусах; присідання з 

обтяженням 100 % власної ваги; перевертання шин великого 

діаметру на 10 м; перенесення партнера на 100 м; лазіння по 

канату без допомоги ніг; вис на прямих руках з обтяженням у 

50 % власної ваги.  

П’ятниця Розминка – 15 хв; перетаскування великих шин на 10 м; 

переповзання по пластунські (плазом) з пересуванням 

обтяження (мішка) вагою 25 кг; тяга штанги вагою 150 % 

власної ваги; зістрибування з висоти 2 м; штовхання метбольних 

м’ячів вагою 5 кг на дальність і точність; піднімання тулубу з 

положення лежачи на спині 

Субота  Розминка – 15 хв; присідання з обтяженням 50 % власної ваги; 

подолання відстані 40 м стрибками на двох і з обтяженням 15 кг; 

утримання ваги 20 кг на прямих руках вперед; біг на 800 м. на 

рекомендований час. 

Неділя  Відпочинок  

Примітка. Кожна вправа виконується не менше трьох підходів з інтервалом у 2‒3 хв. На другому 

тижні обсяг та інтенсивність занять зростають на 10 %. На третьому тижні обсяг та інтенсивність 

занять на рівні першого тижня. На четвертому тижні обсяг та інтенсивність занять зростають на 20 %. 
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У таблиці 4.2 представлено варіант місячної програми додаткових занять 

із ФП на перший семестр навчального року.  

Ця програма занять із певними змінами діяла протягом перших двох місяців 

експерименту першого семестру (вересень-жовтень). На другому семестрі 

навчального року програма була модернізована з урахуванням накопиченого 

досвіду і результатів проміжних тестувань (березень-квітень).  

Таблиця 4.3 

Етапи авторської програми 

Перший етап (вересень-жовтень) 

1. Фізичне навантаження – 130‒150 

уд./хв 

2. Кількість вправ у одному занятті – 

6‒8 шт. 

3. Кількість підходів – 2‒3 підх. 

4. Кількість повторень – до 15 разів 

Другий етап – (листопад – грудень) 

1. Фізичне навантаження – 150‒180 

уд./хв 

2. Кількість вправ у одному занятті – 

7‒9 шт. 

3. Кількість підходів – 3‒4 підх. 

4. Кількість повторень – до 20 разів 

Третій етап – (січень) 

1. Фізичне навантаження – 130‒150 

уд./хв 

2. Кількість вправ у одному занятті – 

6‒8 шт. 

3. Кількість підходів – 2‒3 підх. 

4. Кількість повторень – до 15 разів 

Четвертий етап – (лютий-червень) 

1. Фізичне навантаження – 150‒180 

уд./хв 

2. Кількість вправ у одному занятті – 

8‒10 шт. 

3. Кількість підходів – 4‒6 підх. 

4. Кількість повторень – до 25 разів 

 

Розроблена програма передбачала, що в процесі фізичної підготовки 

курсантів інженерних спеціальностей необхідно враховувати особливості 

професійної діяльності та вимоги, що пред’являються до військових інженерів, 

тому потрібно: 

- змінити ступінь регламентації фізичної підотовки курсантів на старших 

курсах на основі значного посилення професійно-прикладної спрямованості 
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підготовки з урахуванням індивідуальних особливостей курсантів і специфіки 

обраної спеціальності; 

- забезпечити залучення у зміст фізичної підготовки курсантів вправ, що 

сприяють формуванню у них відмінної силової підготовки, а також умінню 

диференціювати силові, часові та просторові параметри рухів. 

Для забезпечення цілеспрямованого формування професійно значущих 

особистих якостей у курсантів у методику проведення фізичної підготовки 

ввести такі зміни:  

 - при проведенні навчальних занять на перших етапах навчання (1‒4 

семестри) акцентувати увагу на реалізацію когнітивної і мотиваційної складових 

процесу формування потреби у курсантів у фізичних вправах; 

 - при організації фізичної підготовки враховувати результати ступеня 

готовності курсантів до самостійної діяльності з фізичного вдосконалення;  

 - на 5‒6 семестрах при проведенні усіх форм фізичної підготовки 

передбачити можливість самостійного виконання фізичних вправ курсантами, 

які вже мають певний рівень сформованості професійно значущих якостей;  

 - при недостатньому рівні сформованості особистості (умінню 

працювати над фізичними якостями) заняття проводити у групах жорстко 

регламентованої фізичною підготовкою; 

 - зміст самостійних занять визначати на підставі спеціального вибору 

засобів фізичною підготовкою з переважним використанням силових вправ і 

вправ на відчуття часових, просторових і силових параметрів рухів; 

 - методичне керівництво самостійними заняттями забезпечується 

проведенням теоретичних та інструкторське-методичних занять, а також 

оформленням наочної агітації й інформації з методики проведення занять. 

Процес розвитку професійно значимих якостей нерозривно пов’язаний з 

необхідністю формування активно-діяльнісного відношення курсантів до 

процесу фізичної підготовки. Був зроблений висновок про необхідність зміни 

підходу до її організації на завершальному етапі навчання, виникла необхідність 
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переходу від постійної до часткової регламентації фізичною підготовкою. Для 

кожного курсанта були складені індивідуальні комплекси вправ із числа 

запропонованих на цей семестр з урахуванням успіхів виконання вправ на 

попередньому семестрі. Ці комплекси курсанти виконували самостійно під 

наглядом і консультацією викладачів. Така організація роботи привчала 

курсантів до самостійності, ініціативи, дисциплінованості, прагненню 

досягнути поставлену конкретну мету. Був присутній елемент змагання між 

курсантами з приблизно рівним рівнем розвитку окремих якостей [205]. 

Останнім часом в армії США [125; 243; 248; 254] замість тестів на фізичну 

готовність солдата вводиться тест на фізичну придатність, який містить більш 

широкий обсяг тестів для визначення фізичної підготовленості солдата. Увага 

приділяється більш інтенсивній підготовці силового характеру і пропонується 

комплекс з шести контрольних вправ:  

1. Силова тяга типу вправи на станову силу.  

2. Кидання метболу 4,5 кг за голову на відстань.  

3. Віджимання в упорі лежачи з розводенням рук в сторони в нижньому 

положенні (на підлогу) і знову в положення упору.  

4. Перетаскування (перенесення) обтяження вагою до 40 кг на відстань до 75 м.  

5. У висі на перекладині піднімання колін до торкання ліктів зігнутих рук.  

6. Біг на 2 милі.  

Окрім бігу на 2 милі, запропоновані контрольні вправи є новими і носять 

переважно силовий характер. Тобто сучасному військовослужбовцеві потрібна 

висока (переважно силова) фізична підготовленість. І ця ідея лягла в основу 

розроблення комплексу вправ для другого етапу тренувань (другий семестр).  

 

 

 

 

 



138 

 

 

Таблиця 4.4 

Перелік вправ силового характеру для фізичної підготовки  

курсантів ‒ інженерів експериментальної групи 

№ Назва вправи  Спрямованість  

1. Віджимання в упорі лежачи з оплеском 

руками 

Вибухова сила м’язів рук 

2. Віджимання в упорі на брусах із 

підстрибуванням на руках 

Швидкісна витривалість м’язів рук 

3. Згинання-розгинання рук у висі на 

перекладині (вузьким, середнім і широким 

хватом) 

Силова витривалість м’язів рук, плечового 

поясу 

4.    Підйом переворотом на перекладині (серіями 

по 5‒6 підйомів) 

Розвиток сили і силової витривалості 

5. Підйом силою на перекладині (максимальна 

кількість) 

Розвиток сили м’язів плечового поясу 

6. Вис на зігнутих руках з обтяженням у 20 кг – 

30 с 

Розвиток статичної сили м’язів рук 

7. Піднімання прямих ніг до перекладині у висі 

на прямих руках 

Розвиток динамічної сили м’язів рук і 

черевного поясу 

8. Кут у висі на прямих руках (з утриманням ваги 

5 кг) 

Силова статична витривалість м’язів 

черевного поясу 

9. Кут в упорі на брусах (з утриманням ваги 5 кг) Силова статична витривалість м’язів 

плечового і черевного поясу 

10. Присідання на одній нозі (без опори руками) Розвиток сили м’язів ніг 

11. Потрійний стрибок з місця на двох ногах Розвиток швидкісної  сили м’язів ніг 

12. Вистрибування вгору з глибокого присіду (10 

за підхід) 

Розвиток швидкісної  сили і витривалості 

м’язів ніг 

13. Прискорена ходьба на 20 м з обтяженням у 

64 кг (дві гирі по 32 кг) 

Швидкісне-силова витривалість 

14. присідання з обтяженням (величиною 75 % 

власної ваги)  

Розвиток сили м’язів ніг і тулубу 

15. Підйом штанги на груди і поштовх 75 % 

власної ваги (кількість) 

Розвиток сили м’язів тіла 

16. Підйом гирь 32 кг на постамент висотою у 

140 см (10 гирь) 

Розвиток сили м’язів спини і рук 
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17. Перевертання шин великого діаметру на 10 м Розвиток сили м’язів спини і рук 

18. перетаскування великих шин на 10 м Розвиток сили м’язів спини і ніг 

19. З положення лежачи на животі на торці коня 

підняти ноги до горизонталі і утримувати 

максимально (30‒50 с) 

Розвиток статичної сили м’язів спини 

20. Піднімання ніг до торкання підлоги за 

головою з положення лежачи на спині 

Розвиток м’язів черевного поясу 

21. Перенесення партнера на 100 м Розвиток силової витривалості м’язів усього 

тіла 

22. Біг на 400 м Розвиток швидкісної витривалості 

23. Повільний біг підтюпцем на 800 м з рюкзаком 

у 15 кг 

Розвиток силової витривалості 

24. Переповзання по пластунські з пересуванням 

обтяження вагою у 24 кг 

Силова координація м’язів тіла 

25. Лазіння по канату без допомоги ніг ( 6 м) Розвиток сили рук і плечового поясу 

26. Вправа з важким молотом (забивання сваї) Розвиток сили і координації м’язів рук 

27. Біг на 50 м з положення лежачи ногами у 

напрямку бігу 

Розвиток швидкості 

28. Тяга штанги вагою 150 % від ваги власного 

тіла 

Розвиток сили м’язів спини 

29. Пересування стрибками на двох з обтяженням 

15 кг на відстані 40 м 

Розвиток швидкісної сили ніг 

30. Зістрибування з висоти 2 м; те ж саме з вагою 

у 15 кг 

Розвиток сили ніг 

31. Кидання метбольних м’ячів вагою 5 кг на 

точність та  на дальність 

Розвиток координації і сили м’язів рук і спини 

32. Піднімання тулуба з положення лежачи на 

спині ноги закріплені 

Розвиток сили м’язів черевного поясу 

33. Жим штанги лежачи (вага штанги – власна 

вага) 

Розвиток сили м’язів рук 

34. Жим штанги стоячи (75 % власної ваги) Розвиток сили м’язів рук і спини 

35. тяга штанги до поясу в нахилі (100 % власної 

ваги) 

Розвиток сили м’язів рук і спини 

36. Ривок гирі вагою 24 кг за довгим циклом Розвиток м’язів рук, ніг і спини 

37. Стрибки на скакалці (1‒3 хв) Розвиток загальної витривалості 

38. Стійка на голові і руках (утримання 30‒50 с) Розвиток координації і сили м’язів тулубу 
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39. Ходьба по рівній лінії 7 м із  закритими очима  Розвиток координації і просторового відчуття 

40. Оцінювання ваги блинів для штанги (із 

закритими очами) 

Розвиток силового відчуття 

41. Виконання залікової спеціальної вправи 

(перенесення і загрузка мін) в умі ˗ час 

виконання 

Розвиток відчуття часу 

42 Оцінювання часу викрнання контрольної 

вправи (в уяві) на 15 с  (очі закриті) 

Розвиток відчуття часу 

43 Виконання поворотів із закритими очами на 

різні градуси (45, 135, 270 та ін.) 

Розвиток відчуття простору 

44 Кидання м'яча, медболу на різні відстані на 

точність попадання 

Розвиток відчуття простору 

 

Як було сказано вище, із цих вправ складалися тижневі й місячні 

комплекси, які курсанти ЕГ виконували під час спортивно-масової роботи. 

 

Таблиця 4.5 

Спрямованість фізичних вправ 

Спрямованість вправ Кількість вправ 

Силова витривалість 8 

Вибухова сила 8 

Швидкісно-силова витривалість 6 

Координація рухів 8 

Відчуття сили 6 

Відчуття часу 4 

Відчуття простору 2 

 

Для експерименту було створено дві групи курсантів 3 курсу навчання, які 

за показниками фізичного розвитку й фізичної підготовленості практично не 

відрізнялись. ЕГ мала 29 курсантів, а КГ – 31. Ці групи мали однакову кількість 

навчальних занять і додаткових годин самопідготовки. Курсанти ЕГ виконували 



141 

 

 

вправи згідно із запропонованою місячною програмою, а курсанти КГ займалися 

за стандартною програмою навчального курсу й додатково вправами за 

бажанням (тренажери, ігри тощо).  

За час експерименту дослідні групи було протестовано тричі: перед 

початком експерименту (дані, які підтвердили однорідність груп), другий раз 

після першого семестру, третій раз – наприкінці експерименту.  

 

4.1.1 Фізичний розвиток курсантів експериментальної та контрольної 

груп за час дослідження 

Аналіз показників фізичного розвитку курсантів протягом терміну 

дослідження дозволяють стверджувати, що зріст досліджуваних практично не 

змінився ні в ЕГ, ні в КГ (див. табл. 4.6). Як видно з результатів обстеження, 

вхідні показники фізичного розвитку курсантів практично не відрізняються від 

середніх показників молоді цього віку [105; 108]. 

Таблиця 4.6 

Динаміка фізичного розвитку курсантів інженерних спеціальностей за 

період експерименту (n=60) 

Показники 

фізичного 

розвитку 

До початку 

експерименту 

Р ‒ 

вхідні 

дані 

Наприкінці 

експерименту 

Р ‒ 

кінцеві 

дані 

ЕГ n=29 КГ n=31 ЕГ–КГ ЕГ n=29 КГ n=31 ЕГ – КГ 

X ± m X ± m X ± m X ± m 

Зріст (см) 174,13±1,3 174,1±1,11 
t =0,044 

p>0,05 
174,03±1,24 174,2±1,1 

t =0,928 

p>0,05- 

Маса тіла (кг) 

 
68,5±1,16 68,45±0,66 

t =0,796 

p >0,05 
69,9±0,93 71,8±0,63 

t =1,69 

p>0,05 

ІМТ (у.о.) 22,6±0,88 22,59±0,32 

t =0,043 

p >0,05 22,6±0,32 23,6±0,11 

t =3,0 

p<0,05 

 

ЖЄЛ 3858±113,1 3928,2±50,5 t =0,425 4052,2±69,2 4221,1±26,3 t =2,28 
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p >0,05 p<0,05 

Динамометрія 

правої руки 

(кгс) 

42,9±1,2 42,8±0,77 

t =0,065 

p >0,05 
47,7±0,

68 

43,1±0

,75 

t =4,55 

p <0,01 

Динамометрія 

лівої руки (кгс) 
40,86±1,24 40,6±0,28 

t =0,146 

p >0,05 

45,7±0,

66 

41,2±0

,2 

t =6,6 

p<0,05 

Станова 

динамометрія 

(кгс) 

123,6±3,2 123,9±1,31 

t =0,065 

p >0,05 138,6±0,83 126,2±1,15 

t =8,8 

p<0,01 

Індекс 

станової сили 

(у.о.) 

1,8±0,036 1,81±0,02 

t =0,185 

p >0,05 1,97±0,03 1,82±0,017 

t =4,7 

p <0,01 

 

Маса тіла курсантів за перше півріччя навчального року практично не 

змінилася. За другий семестр маса курсантів дещо зросла на 1,5 і навіть на 3 кг, 

але в межах норми. Тобто відбувається природний процес розвитку молодої 

людини. Можливо за рахунок більш напружених силових навантажень у 

курсантів ЕГ маса тіла зросла не так інтенсивно, як у курсантів КГ. Різниця ІМТ 

курсантів ЕГ і КГ за час експерименту не мала достовірної різниці. 

Показники сили правої руки у курсантів ЕГ за час експерименту достовірно 

збільшилися на 11,2 %. Результати динамометрії у курсантів КГ практично не 

змінилися. 
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Рис. 4.1. Показники динамометрії правою рукою курсантів ЕГ і КГ 

протягом річного експерименту 

Аналогічні результати показано і при вимірюванні сили лівою рукою тільки 

дещо з меншими абсолютними показниками. Результати наших досліджень 

узгоджуються з результатами інших досліджень [101; 102]. 

   

Рис. 4.2. Показники станової динамометрії курсантів ЕГ і КГ упродовж річного 
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Аналізуючи динаміку станової сили, можна відмітити, що у курсантів ЕГ 

вона поступово й достовірно зростає за період дослідження завдяки виконанню 

значно більшої силової роботи, ніж курсанти КГ (рис. 4.2). Тобто виконання 

запропонованих комплексів фізичних вправ дало позитивний результат. 

ЖЄЛ за рік спостережень достовірно зросла на 200‒300 мл. На рис. 4.3 

представлено розраховані життєві індекси курсантів упродовж періоду 

досліджень (мл/кг). 

  

Рис. 4.3. Динаміка показників життєвого індексу курсантів ЕГ і КГ  

Результати цього індексу у період навчання курсантів інженерного 

профілю оцінюються як середні. Це є позитивним наслідком організації системи 

фізичного виховання у Національній академії сухопутних військ імені Петра 

Сагайдачного. Натомість статистично значимих позитивних змін цього 

показника в обох групах (ЕГ, КГ) за період дослідження не було виявлено. 

Отже, проведений аналіз змін показників фізичного розвитку курсантів-

інженерів за період досліджень визначив, що різниці в досліджуваних 

показниках курсантів ЕГ і КГ практично немає. Достовірна різниця виявлена 
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тільки у показниках силової підготовленості, яка була наслідком виконання 

запропонованих комплексів фізичних вправ для курсантів ЕГ. 

 

4.1.2 Аналіз фізичної підготовленості курсантів експериментальної та 

контрольної групи за час дослідження 

Військово-професійне навчання курсантів інженерного профілю у 

сучасному ВВНЗ відбувається в умовах постійного зростання обсягу 

інформації, високого рівня відповідальності за результати навчання, значного 

нервово-емоційного й інтелектуального напруження [15; 58; 114; 163; 198; 

та психофізіологічних якостей, до погіршення діяльності кардіореспіраторної 

системи, нервово-м’язової системи, порушення процесів обміну; зниження 

функціонального стану організму та працездатності курсантів. 

Для визначення готовності курсантів до виконання навчально-бойових і 

бойових завдань у ВВНЗ існують розроблені спеціальні нормативи практичних 

дій, виконання яких дає інформацію про якість спеціальної підготовленості 

майбутніх спеціалістів [64; 73; 222].  

Більш якісне оволодіння спеціальними військово-професійними 

навичками і виконання бойових завдань на необхідному рівні забезпечується 

високим рівнем фізичної підготовленості. Важливе значення також мають 

здібності людини до тонкої координації рухів руками, розвинене відчуття 

часу, простору й силових напружень.  

Аналіз навчально-бойової діяльності курсантів інженерного профілю 

показав, що значна частина їх виробничої діяльності (виконання завдань) 

пов’язана з великими фізичними навантаженнями переважно силового 

характеру (будівництво необхідних споруд, організація переправ, риття укрить 

для живої сили й техніки, установлення мін тощо). Тому більша частина 

спеціальних і контрольних вправ носила характер силових навантажень. 
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Сьогодні в армії США у перевірочних нормативах збільшена частка силових 

вправ [243; 251]. 

Результати наших досліджень (табл. 4.4‒4.5) показують, що розроблена 

програма, яка спрямована на збільшення обсягу силових вправ та витривалості 

курсантів, дала позитивні результати. Більшість показників фізичної 

підготовленості курсантів ЕГ достовірно перевищують результати курсантів КГ. 

Наприклад, результат у підтягуваннях в ЕГ зріс на 45,6 %, а в КГ – на 15,4 %. 

Водночас результати у бігових вправах зросли всього на 3‒4 %. 

Результати тестування фізичної підготовленості курсантів інженерних 

спеціальностей оцінюються згідно нормативів ТНФП-2014 як задовільні, але для 

якісної спеціальної фізичної підготовленості, спрямованої на вдосконалення 

фахових навичок, вони мають бути вищими. Багато  фахових навичок 

спеціаліста інженерних підрозділів вимагають прояву різних видів силової 

підготовки. 

Таблиця 4.7  

Показники фізичної підготовленості курсантів експериментальної і 

контрольної групи під час дослідження (n=60) 

Показники 

фізичного розвитку 

ЕГ n=29 Р= КГ n=31 Р-кінцеві 

дані 

До 

експери-

менту 

Після 

експери-

менту 

 До 

експери-

менту 

Після 

експери-

менту 

 

Підтягування (рази) 

X ± m 
9,97±0,4 14,5±0,0,31 

t =9,8 

p <0,001 
10,54±0,5 12,2±0,32 

t =2,88 

p <0,01 

ЕГ – КГ  після    експерименту   t =3,21  p <0,01 

Б іг на 100м (с) 

X ± m 
14,4±0,2 13,9±0,085 

t = 2,5 

p <0,05 
14,22±0,14 14,1±0,15 

t=0,68 

p >0,05 

ЕГ – КГ   після    експерименту   t =0,854  p >0,05 

Біг на 3000м (с) 

X ± m 

799,1±5,20 775,9±3,75 
t =3,62 

p <0,05 
796,1±7,85 761,6±5,36 

t =3,58 

p <0,01 

ЕГ до – КГ   після    експерименту    t =2,17  p <0,05 

Примітка: граничне значення t-критерия Стьюдента для р=0,05 – 2,04.  
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Щоб з’ясувати вплив нашої програми фізичної підготовки на розвиток 

силових якостей курсантів, ми провели тестування по низці контрольних вправ 

і спеціальній фаховій вправі з мінами (табл. 4.8).  

Досліджено, що за період експерименту показники силової підготовленості  

курсантів КГ покращилися на 1‒15 % та достовірні зміни відбулись у зростанні 

показників підтягування й бігу на 3000 м. Доведено, що після експерименту в 

курсантів ЕГ статистично достовірно (р<0,05–р<0,01) покращилися показники 

фізичної підготовленості порівняно з вихідним рівнем на 5‒45 % і з рівнем 

підготовленості курсантів КГ на 12,1‒17,9 %. 

Таблиця 4.8 

Динаміка рівня силової підготовленості курсантів інженерного 

профілю протягом експерименту 

Група  X1 δ mХ1 X2 δ mХ2 X3 δ mХ3 Достовірність  

 

 Вхідні дані Після 1 семест. Після 2 семест. X1– X3 ЕГ і КГ 

Лежачи на лаві тяга ваги 45 кг (рази) 

ЕГ 
n=29 

12,8 
 

0,9 0,16 13,5 1,1 0,2 15,8 1,13 0,21 t- 11,4 
p<0.001 

t- 8,0 
p<0.01 

КГ 
n=31 

12,7 
 

4,2 0,78 13,1 4,6 0,85 13,4 1,15 0,21 t- 0,87 
p>0.05 

Жим лежачи 45 кг (рази) 

ЕГ 

n=29 

10,5 

 

0,9 0,16 12,2 3,9 0,7 14,8 4,2 0,75 t- 5,6 

p<0.001 

t- 3,33 

p<0.05 

КГ 

n=31 

11,1 

 

4,3 0,8 11,6 3,8 0,7 12,2 1,26 0,23 t- 1,32 

p>0.05 

Присідання зі штангою 45 кг (рази) 

ЕГ 

n=29 

26,2 

 

1,8 0,33 28,1 1,8 0,32 31,1 1,8 0,32 t- 10,6 

p<0.001 

t- 8,3 

p<0.001 
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КГ 

n=31 

25,9 

 

8,7 1,6 26,8 6,7 1,24 27,1 2,0 0,36 t- 0,73 

p>0.05 

Тяга штанги 45 кг до основної стійкі  (рази) 

ЕГ 

n=29 

34,9 

 

5,2 0,94 36,3 2,2 0,4 38,4 2,9 0,53 t- 3,2 

p<0.05 

t- 3,22 

p<0.05 

КГ 
=31 

35,1 
 

5,4 1,0 35,5 5,8 1,08 35,9 2,1 0,38 t- 1,74 
p>0.01 

Х – середній результат групи; δ – стандартне відхилення; мХ – помилка середнього 

 

Як видно з таблиці 4.8, за час експерименту результати контрольних іспитів 

в ЕГ достовірно зросли по всіх показниках. У КГ також зафіксовано деяке 

зростання результатів, але недостовірне. Оцінка спеціальної (фахової) 

контрольної вправи зросла в обох групах, але в ЕГ покращення значно вище. 

Водночас різниця результатів протягом експерименту між ЕГ і КГ достовірна та 

показує значну перевагу курсантів ЕГ (на 9,4 %).   

Запропонована авторська програма ФП і розподіл засобів ФП на місяць 

тренувань із акцентом на силову спрямованість показали їх ефективність.   

Наприклад, результат виконання спеціальної контрольної вправи із мінами 

в ЕГ покращився на 14 %, а в КГ – на 5,7 % (табл. 4.9). 

Таблиця 4.9 

Спеціальна контрольна вправа (пересування  з мінами – с) 

група 

n = 

X1 δ mХ1 X2 δ mХ2 X3 δ mХ3 Достовірність 

різниці наприкінці 

дослідження між: 

 Вхідні дані Після 1 семестру Після 2 семестру X1– X3 ЕГ і КГ 

Спеціальна контрольна вправа (пересування з мінами – с) 

ЕГ =29 14,5 с 1,46 0,21 13,7 1,28 0,23 12,7 0,9 0,16 t- 6,8 

p<0.001 

t- 4,0 

p<0.01 

 КГ =31 14,7с. 1,53 0,28 14,2 1,27 0,24 13,9 1,4 0,26 t- 2.1 

p>0.05 
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Одним із результатів виконання запропонованої програми було значне 

підвищення загальної силової підготовленості курсантів ЕГ, яке було показане 

при виконанні комплексного силового тесту. Якщо результат курсантів КГ за 

період дослідження зріс на 0,6 раза (16 %), то в курсантів ЕГ кількість повторень 

комплексу зросла майже вдвічі – із 3,5 разів до 6,8 (94,3 %). Це свідчить про 

більш потужну комплексну підготовленість курсантів ЕГ.  

 

Рис. 4.4. Результати виконання комлексного тесту на силову витривалість  

(кількість повторень комплексу) 

Обладнання окопів та опорних пунктів є одним із контрольних показників 

фахової діяльності курсантів інженерних підрозділів.  
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Таблиця 4.10 

Результати з відривання та маскування одиночних окопів курсантами 

ЕГ та КГ за час експерименту, с 

Етапи КГ (n=31) EГ (n=29) 

 

 

х δ m х δ m 

Вихідні 

дані 

1950,1 44,9 8,1 1956,8 16,8 3,1 

1 етап 1934,6 44,8 8,05 1844,9 36,6 6,8 

2 етап 1904,6 29,8 5,36 1686,7 35,9 6,67 

Коефіцієнт 

Стьюдента 

 

 

 

 

 

Сс 

Стьюдента 

Вх.˗1 ет. t= 1,36; р>0,05                   

1 ет.˗ 2 ет. .t=3,4 р<0,01 

Вх.˗ 2 ет. t=5,23   р<0,01 

 

 

Вх.˗1 ет. t= 2,38 р<0,05 

1 ет.˗ 2 ет. .t=16,6 р<0,001 

Вх.˗ 2 ет. t=36,7   р<0,001 

 

 
Різниця між КГ  і  ЕГ 

Вх. дані:  t= 0,816; р>0,05;  1 ет.˗ 2 ет. .t=5,57 р<0,001 

Вх. дані ˗ 2 етап  t= 25,6;  р<0,001 

 

 

 

Від швидкості та якості виконання цього завдання залежить життя як 

окремого воїна, так і всього військового підрозділу.  

Виконуючи це завдання, боєць має перекидати об’єм ґрунту до 2 м3 , при 

цьому результат виконання залежить тільки від його індивідуальної 

майстерності. Вправи, які імітують діяльність із обладнання окопів, були введені 

до змісту програми фізичної підготовки. За час експерименту курсанти значно 

поліпшили результат виконання нормативу з обладнання окопу для стрільби 

лежачи (табл. 4.10). 

Так, наприкінці першого етапу дослідження час виконання нормативу 

курсантами ЕГ поліпшився на 111,9 с (t=14,06; р<0,001) відносно вихідних 

даних. Різниця результатів виконання нормативу становила 270 с (t=34,7; 

р<0,001), достовірно переважає результат, який був отриманий на початку 

експерименту. Це означає, що бійці понад 4 хв швидше виконували завдання.  

Результат курсантів КГ також позитивно змінювався впродовж дослідження. 

Наприкінці першого етапу результат обладнання окопу відносно вихідних даних 

поліпшився на 16 с (t=1 1,36; р>0,05), а вже наприкінці другого етапу різниця 
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дорівнювала 45,5 с (t=3,1; р<0,001), Якщо на першому етапі експерименту не 

виявлено достовірної різниці показників відносно вихідних даних дослідження, 

то на другому етапі різниця була вже достовірна Проте відсоток підвищення 

результатів КГ відносно малий ‒  трохи більший за 2,4 %. 

Різниця результатів курсантів досліджуваних груп із виконання цього нор-

мативу за час експерименту збільшилася. У вихідних даних обох груп (КГ і ЕГ) 

різниця у показниках була недостовірною. Наприкінці першого етапу курсанти 

ЕГ обладнували окоп на 1,5 хв краще, ніж курсанти КГ (t=9,3; р<0,001). 

Наприкінці дослідження результати курсантів ЕГ ще більше переважають 

результати курсантів КГ на 3,4 хв (t=8,56; р<0,001). Така різниця достатньо 

суттєва для визначення рівня професійної підготовленості військовослужбовців. 

Це показано результати обладнання окопу для стрільби лежачи, а якщо 

передбачити подальші зміни (при відриванні окопу на повний зріст), то час 

обладнання опорного пункту підрозділу відрізнятиметься вже на десятки 

хвилин, а в бойових умовах кожна секунда має велике значення. Згідно бойових 

нормативів курсанти КГ можуть претендувати на задовільну оцінку, а курсанти 

ЕГ ‒ на оцінку добре і вище. Це свідчить про те, що попередня напружена силова 

підготовка курсантів ЕГ дала відчутні позитивні результати. 

Обов’язковою складовою фахової майстерності військовослужбовців 

інженерних підрозділів є установка мін.  

У таблиці 4.11 представлено результати обов’язкової ЗКВ курсантів 

інженерних підрозділів з установлення мін на полі бою. Нормативи виконання 

цього тесту знаходяться у межах 12–9 хвилин. 
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Таблиця 4.11 

Результати виконання спеціального фахового тесту на установлення 

мін курсантами ЕГ і КГ за період експерименту 

Етапи КГ (n=31) EГ (n=29) 

 

 

х δ m х δ m 

Вихідні дані 744 с 

 

 

 

 

 

 

17,5 3,15 756 с 13,2 2,45 

1 етап 708 с 

 

 

 

 

 

11,0 1,98 624 с 14,9 2,77 

2 етап 690 с 15,8 2,84 546 с 25,1 4,66 

Коефіцієнт 

Стьюдента 

 

 

 

 

 

Сс 

Стьюдента 

Вх.˗1 ет. t= 9,76; р<0,01 

1 ет.˗ 2 ет. .t=5,2 р<0,01 

Вх.˗ 2 ет. t=12,7   р<0,01 

 

Вх.˗1 ет. t= 33,9; р<0,01 

1 ет.˗ 2 ет. .t=11,85  р<0,01 

Вх.˗ 2 ет. t=36,1   р<0,01 

 Різниця між КГ  і  ЕГ 

Вх. дані:  t= 1,3; р>0,05;  1 ет.˗ 2 ет. .t=24,7  р<0,001 

Вх. дані ˗ 2 етап  t= 23,8;  р<0,001 

  

Як видно з таблиці, перше виконання цього тесту було виконано 

курсантами на рівні задовільної оцінки. При цьому достовірної різниці між 

результатами КГ і ЕГ не було виявлено. У той же час вже після першого етапу в 

обох групах відбулися позитивні зміни у кращий бік. Більші зміни відбулися 

після другого етапу. Слід відзначити, що і в контрольній і в експериментальній 

групі зрушення носили достовірний характер, але в ЕГ покращення результатів 

відбулося на 200 с, а в КГ тільки на 60 с., тобто більше ніж в 3 рази. Це також 

підтверджує більш значний вплив виконаної запропонованої програми на 

результати курсантів ЕГ. 

 

4.2 Точність відтворення просторових, силових і часових 

параметрів курсантами експериментальної та контрольної груп  

Нагадаємо, що більшість інженерних спеціальностей відносяться до 

професій з неструктурованим типам діяльності, що пред'являють високі вимоги 

до професійно-важливих якостей людини. Спроби створення системи 
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професійно-психологічного відбору кандидатів на навчання інженерним 

спеціальностям неодноразово робилися у нас в країні і за кордоном. До 

теперішнього часу з метою вдосконалення професійного відбору кандидатів, що 

поступили в технічні ВНЗ, здійснюються безсистемні спроби використовувати 

різні психодіагностичні експрес-методики для вивчення деяких 

психофункціональних і особових характеристик абітурієнтів. Проте для 

створення науково-обґрунтованих систем відбору необхідно здійснювати 

комплексний психофункціональний аналіз конкретних інженерних 

спеціальностей. [76, 99,120,148,149 та ін]. 

Спеціалісти інженерних підрозділів значний обсяг роботи виконують при 

спорудженні мінних полів (установленні різних типів мін) і при розмінуванні. 

Тому їм для цього потрібні тонкі відчуття сили, простору і часу, які будуть 

сприяти спеціалістам під час встановлення, пошуку і ліквідації 

мінновибухових речовин. 

Дослідження часових, просторових і силових відчуттів курсантів 

інженерних спеціальностей останнім часом практично не проводилось. У той 

час на важливість координаційних навичок вказують проведені раніше 

дослідження [250; 255]. Наші дані мало відрізняються від аналогічних 

досліджень зі студентами цивільних інститутів [146; 226, 227].  

На початку дослідження, після першого і другого семестрів курсанти 

проходили тестування по цілому ряду тестів, які на нашу думку дають 

можливість оцінити рівень спеціальної психофізіологічної підготовленості  

курсантів: просторове відчуття руху рукою на 90°, 45°, 30° (помилка у %) на 

сконструйованому ручному кінематометрі Жуковського з поділками в 1°; силове 

відчуття 50 % і 25 % від максимальної  (помилка у відсотках); відчуття часу у 

14 с і 7 с. (помилка у %). 

У таблицях 4.12 –4.13 представлено результати дослідження відчуття часу, 

простору й сили курсантів протягом періоду дослідження. 
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Таблиця 4.12 

Динаміка рівня відчуття сили курсантів інженерного профілю 

протягом експерименту 

груп

а 

 

X1 δ mХ

1 

X2 δ mХ

2 

X3 δ mХ

3 

Достовірність  

 

 Вхідні дані Після 1 

семестру 

Після 2 

семестру 

X1– X3 

 

ЕГ і 

КГ 

Силове відчуття 50% від максимальної  (помилка у відсотках) 

ЕГ=2

9 

54,2 

 

11,

6 

2,08 48,5 8,7 1,56 41,7 6,6 1,2 t- 4,8 

p<0.00

1 

t- 2,11 

p<0.05 

 

КГ=3

1 

48,9 

 

12,

1 

2,25 48,2 8,96 1,66 45,6 7,1 1,3 t- 1,3 

p>0.05 

Силове відчуття 25% від максимальної  (помилка у відсотках) 

ЕГ=2

9 

8,4 

 

3,3 0,6 7,8 3,1 0,56 6,8 1,5 0,27 t- 2,45 

p<0.05 

t- 4,7 

p<0.01 

 КГ=3

1 

8,6 

 

4,1 0,76 8,2 3,8 0,7 7,8 1,8 0,33 t- 0,975 

p>0.05 

Х – середній результат групи; δ – стандартне відхилення; мХ – помилка 

середнього 

Рухові дії людини є результатом узгодженої діяльності центральної 

нервової системи та периферичних відділів рухового апарату – м’язової 

системи. Нами були залучені у тренувальні комплекси спеціальні професійно-

прикладні фізичні вправи для підвищення рівня професійної підготовки 

курсантів інженерних спеціальностей.  
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Таблиця 4.13  

Динаміка рівня просторового відчуття курсантів інженерного 

профілю протягом експерименту 

гру

па  

X1 δ mХ

1 

X2 δ mХ2 X3 δ mХ3 Достовірність  

 Вхідні дані Після 1 

семестру 

Після 2 семестру X1

– 

X3 

 

ЕГ і КГ 

Просторове відчуття руху рукою на 90° (помилка у %) 

ЕГ=

29 

4,9 3,4 0,6 4,0 3,1 0,56 3,5 1,5 0,27 t- 2,15 

p<0.05 

t- 0,47 

p>0.05 

КГ

=31 

4,5 

 

1,7 0,7  1,7 3,8 0,7 3,7 1,8 0,33 t- 1,04 

p>0.05 

Просторове відчуття руху рукою на 45° (помилка у %) 

ЕГ=

29 

6,2 1,5 0,28 5,2 1,6 0,3 4,8 1,7 0,3 t- 3,4 

p<0.01 

t- 0,73 

p>0.05 

КГ

=31 

6,1 1,6 0,3 5,6 1,8 0,33 5,1 1,5 0,28 t- 2,4 

p<0.05 

Просторове відчуття руху рукою на 30° (помилка у %) 

ЕГ=

29 

8,1 2,4 0,45 7,7 2,3 0,43 6,8 2,1 0,39 t- 2,2 

p<0.05 

t- 0,23 

p>0.05 

КГ 

31 

8,3 2,6 0,48 7,9 2,4 0,45 6,9 2,2 0,4 t- 2,25 

p<0.05 
Х – середній результат групи; δ – стандартне відхилення; мХ – помилка середнього 

Аналіз показників психофізіологічних тестів показав, що у відчутті 

силового напруження на 50 % і 25 % максимальної сили курсанти ЕГ достовірно 

покращили свої результати на 30 % і 23 % відповідно. У курсантів КГ 

покращення було незначним і недостовірним. Цікаво, що курсанти обох груп 

краще відчувають менший відсоток силового напруження (25 %), ніж більший 

(50%). Це може бути пов’язано з необхідністю тонко відчувати силові 

напруження під час пошуку і розмінування окремих мінних пристроїв.  

Дослідження просторового відчуття на сконструйованому ручному 

кінематометрі протягом експерименту були відмічені позитивні зрушення, хоча 

між показниками курсантів ЕГ і КГ достовірної різниці не було (таблиця 4.13). 
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Найбільш точно курсанти оцінювали часові параметри, де не було зафіксовано 

суттєвої різниці між показниками курсантів обох груп. Помилка у відтворенні 

14-секундних відрізків часу становила в середньому 0,9‒1,0 с і коефіцієнт 

варіації був у межах 7‒10 %. 

Таблиця 4.14 

Динаміка рівня відчуття часу курсантів інженерного профілю протягом 

експерименту 

група 

n = 

X1 δ mХ

1 

X2 δ mХ

2 

X3 δ mХ

3 

Достовірність  

 

 Вхідні дані Після 1 

семестру 

Після 2 

семестру 

X1– X3 

 

ЕГ і 

КГ 

ЕГ=29 10,1 0,7 0,13 10,6 0,5 0,09 11,2 0,69 0,26 t- 2,3 

p<0.05 

t- 2,16 

p<0.05 

КГ=31 10,3 0,9 0,17 11,3 0,9 0,17 11,1 0,77 0,14 t- 0,264 

p>0.05 

Х – середній результат групи; δ – стандартне відхилення; мХ – помилка середнього 

 

Таким чином, серед досліджуваних відчуттів найбільшу динаміку мають 

силові відчуття. Можливо, цьому сприяло виконання великого обсягу різних 

силових вправ із запропонованого комплексу, який виконували курсанти ЕГ. 

Під час пошуку вибухових зарядів і особливо при розмінуванні 

військовослужбовці часто вимушені затримувати дихання. При лікарському 

дослідженні також застосовуються проби з довільною затримкою дихання на 

вдиху й видиху. Тривалість затримки дихання здебільшого залежить від 

вольових зусиль.  

Аналіз отриманих результатів показав, що за час експерименту показники 

затримки дихання на вдиху трошки покращився на 4,6 – 5,5 секунд. Водночас 

затримка дихання на видиху майже не змінилася за цей період (табл. 4.15). Тобто 

практична діяльність курсантів інженерних спеціальностей при виконанні ними 
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фахових завдань слабо впливає на роботу кардіореспіративної системи 

організму військовослужбовців. 

Мабуть, це й вплинуло на розраховані індекса Богомазова (резервних 

можливостей кардіореспіраторної системи). За нашими даними курсанти 

інженерних спеціальностей Національної академії сухопутних військ імені 

Петра Сагайдачного мають невисокі (граничні) показники стану можливостей 

кардіореспіраторної системи організму. Можливо, на показники випробувань із 

затримкою дихання, як це зазначалось раніше, вплинули недостатні вольові 

зусилля курсантів. І тому при відносно непоганих показниках проби Штанге 

показник індекса Богомазова має всього 4 стени (за шкалою індексу). Це 

стосується курсантів і ЕГ і КГ. Очевидно, що такий факт може стати темою 

спеціального дослідження. 

Таблиця 4.15.  

Динаміка показників затримки дихання курсантами ЕГ і КГ протягом 

річного дослідження 

група 

n = 

X1 δ mХ1 X2 δ mХ2 X3 δ mХ3 Достовірність  

 

 Вхідні дані Після 1 семестру Після 2 семестру X1– X3 

 

ЕГ і КГ 

Затримка дихання на вдиху (проба Штанге) 

ЕГ=29 53,4 10,0 1,8 55,1 9,3 1,7 58,0 8,0 1,4 t- 2,02 

p<0.05 

t- 0,28 

p>0.05 

КГ=31 53,1 9,1 1,8 55,2 8,0 1,7 58,6 7,7 1,6 t- 2,9 

p<0.05 

Затримка дихання на видиху (проба Генчі) 

ЕГ=29 28,5 5,83 1,1 28,77 5,52 0,99 29,06 5,29 0,95 t- 0,386 

p>0.05 

t- 0,026 

p>0.05 

КГ=31 28,0 4,94 1,1 28,72 4,03 0,69 29,03 3,47 0,64 t- 0,811 

p>0.05 

Розрахунок індикс Богомазова 

ЕГ=29 73,26   75,48   78,3     

КГ=31 72,99   75,53   78,8    
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Головним показником, який виявляє успішність оволодіння своєю 

майбутньою професією, є результат складання річного іспиту зі спеціалізації. У 

таблиці 4.16 показано результати підсумкового екзамену за рік занять.  

Курсанти ЕГ поступово покращували результати контрольних іспитів зі 

спеціалізації протягом усього року і наприкінці мали достовірну різницю. 

Курсанти КГ також покращували результати іспитів, але різниця була дуже мала 

й недостовірна. Позитивний результат застосування запропонованої програми 

СФП курсантів інженерних спеціальностей доказаний достовірню різницею 

показників складання іспитів ЕГ і КГ. Курсанти ЕГ майже на 9% краще показали 

результати семестрових іспитів зі спеціалізації. 

Таблиця 4.16 

Результати іспитів зі спеціалізації (бали за 100-бальною системою) 

 

Х – середній результат групи; δ – стандартне відхилення; мХ – помилка середнього 

 

Висновки до розділу 4  

1. Пілотні дослідження дали змогу визначити обсяг і характерні риси 

професійних дій майбутніх офіцерів інженерних підрозділів, фізичні й 

психологічні навантаження під час фахової діяльності. Визначено, що найбільш 

потрібними фізичними якостями для інженерних спеціальностей під час фахової 

діяльності є силові (динамічна й статична сила і силова витривалість), що стало 

Група  

n = 

X1 δ mХ1 X2 δ mХ2 X3 δ mХ

3 

Достовірність 

різниці 

наприкінці 

дослідження між: 

 Вхідні дані Після 1 семестру Після 2 семестру X1– X3 

 

ЕГ і 

КГ 

ЕГ=29 73,1 13,4 2,44 74,7 9,6 1,75 80,6 11,9 2,17 t- 2,3 

p<0.05 

t- 2,16 

p<0.05 

КГ=31 73,2 13 2,37 73,6 11 2,0 74,1 11 2,07 t- 0,264 

p>0.05 
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підставою для розроблення переліку вправ для складання тижневих і місячних 

комплексів. 

2. Розроблено програму спеціально спрямованої фізичну підготовку 

курсантів інженерного профілю, яка передбачала врахування особливостей 

професійної діяльності військових інженерів, забезпечувала переважне 

залучення до змісту фізичної підготовки курсантів вправ, що сприяють 

формуванню у них відмінної силової підготовки, а також умінню 

диференціювати силові, часові та просторові параметри рухів. 

3. Фізичний розвиток курсантів інженерних спеціальностей за період 

річного есперименту змінився незначно. Достовірні зміни відбулися в 

показниках динамометрії в ЕГ, як наслідок, виконання великого обсягу силових 

вправ. Результат покращився на 11‒12 %. ЖЄЛ за час експерименту зросла на 

200‒300 см³ (5‒7 %), але розрахований на цій основі життєвий індекс достовірно 

не змінився. Тобто виконання наявної програми фізичної підготовки курсантами 

КГ і розробленої програми для курсантів ЕГ суттєво не вплинули на 

функціональний стан серцево – судинної системи.  

4. Фізична підготовленість курсантів КГ, оцінена стандартними 

контрольними вправами (ТНФП-2014), за період експерименту зросла на 12,1‒

17,9 %. Натомість показники курсантів ЕГ зросли на 5‒45 %. Значний приріст 

результатів у курсантів ЕГ відбувся у спеціальних вправах з обтяженнями 

(штангою) – на 17‒40 %. У курсантів КГ покращення недостовірні у межах 2‒

5 %. Також виконання комплексного силового тесту показало значну перевагу 

курсантів ЕГ порівняно з курсантами КГ. Якщо курсанти ЕГ за період 

експерименту підвищили результат понад 90 %, то результати курсантів КГ 

зросли лише на 16 %. 

5. Перевагу розробленої програми фізичної підготовки для курсантів 

інженерних підрозділів довели й результати виконання курсантами спеціальних 

фахових контрольних тестів на відривання й маскування окопу та установлення 

мін. Якщо у першому випадку результат курсантів зріс на 16 %, а в курсантів КГ 
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на 2,4 %, то при установці мін результат курсантів ЕГ зріс на 38 %, а в курсантів 

КГ – біля 8 %. 

Результати триразового тестування протягом річного експерименту 

переконливо довели перевагу змісту розробленої програми ФП курсантів ЕГ над 

звичайною програмою фізичної підотовки, якою займалися курсанти КГ.  

6. Точність відтворення просторових, часових і силових параметрів рухів 

потрібна при встановленні й особливо при пошуку та знешкодженню 

мінновибухових пристроїв. Результати тестів на відчуття вказаних параметрів 

показав незначну, недостовірну перевагу курсантів ЕГ. Це підкреслює 

необхідність довгострокових тренувань вказаних відчуттів для досягнення 

більш вагомих результатів. 

7. Курсанти інженерних спеціальностей мають невисокі показники за 

результатами наших досліджень кардіореспіраторної системи за пробами Генчі 

і Штанге. Розрахований на їх основі індекса Богомазова відносить курсантів до 

групи граничного стану резервних можливостей організму. Очевидно, це 

питання має стати об’єктом більш пильної уваги і спеціальних досліджень. 

Матеріали дослідження висвітлено в публікаціях 165; 166; 167; 168; 169; 

170. 
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РОЗДІЛ 5 

АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Проблемі оптимізації фізичної підготовки для майбутніх фахівців різних 

спеціальностей присвячено значну кількість наукових праць, проте практично 

не досліджені особливості підготовки з урахуванням орієнтації на трудовий 

процес військових інженерів, не розроблені організаційно-методичні основи 

побудови технології спеціальної фізичної підготовки з урахуванням структури і 

функціонування ВВНЗ. Така підготовка військових інженерів практично не 

здійснюється ні під час навчання у ВВНЗ, ні в період подальшої службової 

діяльності. Основною причиною цього є відсутність на сьогоднішній день 

досліджень стосовно специфіки професійної діяльності військових інженерів 

різних спеціальностей, переліку професійно важливих фізичних та 

психофізіологічних якостей, технології їхнього розвитку. Тому питання 

розробки і впровадження у навчальний процес посиленого курсу спеціальна 

фізична підготовка є важливим і актуальним. 

Для визначення характеру та умов праці військових інженерів різних 

спеціальностей були проведені пілотні дослідження. Отримані результати дали 

можливість визначити типові виробничі операції, трудові дії, характерну робочу 

позу й робочі рухи, рухову активність, фізичне та психічне навантаження 

протягом службового дня та рівень їх коливань; трудові помилки; професійно 

важливі рухові уміння, навички та психофізіологічні функції; фізичні і психічні 

якості та здібності; важливі ділові, вольові та інші якості особистості; санітарно-

гігієнічні виробничі умови; вплив кліматично-метеорологічних змін 

середовища; професійні захворювання, шкідливість виробництва та ін. 

Аналіз даних дослідження дозволив визначити, що фахівці інженерних 

підрозділів мають широкий спектр діяльності від риття окопів, траншей, 

будівництва мостів, спеціальних споруд, закладання та знищення мінних полів, 

керування машинами та агрегатами до розроблення систем автоматизації та 
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комп’ютерно-інтегрованих технологій на військових об’єктах, системи передачі 

інформації, виконують виробничо-технологічну, організаційно-управлінську, 

проектно-конструкторську, дослідницьку діяльності в галузі створення систем 

військової автоматики і телемеханіки. У роботі вищезазначених фахівців 

переважають типи професійної діяльності, як-от проєктування та розробка, 

монтаж, регулювання систем та апаратури, організація та здійснення технічного 

обслуговування, експлуатація та ремонт пристроїв військової автоматики тощо. 

Визначено, що інженери певних спеціальностей можуть довгий час перебувати 

у вимушеній одноманітній робочій позі – сидіти, стояти, довго витримувати 

статичні фізичні навантаження (монтаж і регулювання устаткування, 

проєктувальні роботи, операторська діяльність), а також динамічних фізичних 

навантажень, великої кількості пересувань протягом службової зміни, дією 

екстремальних чинників, обслуговування автоматичних пристроїв і систем, 

усунення наслідків надзвичайних ситуацій [20; 41; 88; 122; 146 та ін.]. Ці умови 

праці можуть викликати низку захворювань периферичної нервової системи, 

зору, слуху, а емоційне-нервова напруга, психічне навантаження призводить до 

зниження ефективності та продуктивності праці.  

Усе це потребує від спеціалістів здатності витримувати багатогодинне 

фізичне й розумове навантаження та підтримувати високий рівень 

працездатності протягом службового дня. Загалом у військових інженерів 

переважає робоча поза «в русі» (74 %) та стоячи-зігнувшись (65,6 %), протягом 

робочого дня фахівці долають пішки великі відстані, інколи від 10 до 15 км. 

Найбільше навантаження при цьому отримують м’язи ніг і спини. Виконання 

виробничих операцій переважно забезпечується за рахунок як великих 

напружень м’язів ніг, рук і спини, так і малих та середніх локалізованих дій 

руками й пальцями рук [11; 20; 41; 88; 122; 146 та ін.]. 

У професійній діяльності військових інженерів переважним чином 

використовується ручна праця, інколи змішана: точні рухові дії, локалізовані 

рухи руками й пальцями рук під час виробничих операцій; маніпулювання 
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дрібними деталями, предметами, інструментами в умовах обмеженого проміжку 

часу. В екстремальних або надзвичайних ситуаціях дії вимагають високої 

концентрації уваги, зосередженості, спритності й швидкості пальців рук, дії з 

максимальною потужністю зусиль, що вимагають сили і силової витривалості; 

тривалі динамічні рухові дії великої або середньої важкості та інтенсивності з 

навантаженням на опорно-руховий апарат. 

Аналіз спеціальної літератури та професійних інструкцій, застосування 

структурно-логічного та інженерно-технологічного аналізу дозволив 

сформулювати основні завдання інженерного забезпечення загальновійськового 

бою та необхідні рівні фізичної підготовленості військовослужбовців 

інженерних підрозділів. 

Аналіз літературних джерел [9; 37; 41; 115; 141 та ін.] дає підставу вважати, 

що загальна фізична витривалість, статична витривалість м’язів тулуба та сила 

м’язів спини, ніг, плечового поясу, які визначають фізичну готовність курсантів, 

є базовими для розвитку професійно-прикладних якостей фахівців інженерного 

профілю. Розвитку саме цих фізичних якостей і має надаватись основна увага 

під час навчання курсантів інженерних спеціальностей.   

Завдяки даним анкетування курсантів та фахівців офіцерів інженерних 

підрозділів були визначені професійно важливі фізичні та психофізіологічні 

якості та властивості військових спеціалістів, вплив шкідливих факторів 

виробництва, складено професіограму. Наприклад, аналіз службової діяльності 

військових інженерів показав, що під час виконання роботи велике 

навантаження припадає на їх м’язову систему. Найбільше втомлюються м’язи 

спини, м’язи плечового поясу, ніг. За даними опитування військових офіцерів-

інженерів операторської праці для успішної роботи їм необхідні такі фізичні 

якості: загальна витривалість і координація рухів ‒ 39,77 %, швидкість ‒ 

29,55 %, сила – 29,7 %, спритність ‒ 12,50 %, гнучкість ‒ 9,09 %.  
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Сучасні дослідження показують, шо фізична підготовка є фундаментом 

оволодіння військовослужбовцями спеціальних військово-професійних вмінь та 

навичок [145; 147; 154; 155]. 

Практичне навчання виконання завдань інженерного забезпечення бойових 

дій військ відбувається послідовним відпрацюванням завдань і нормативів 

відповідно до програми інженерної підготовки і збірника нормативів з бойової 

підготовки підрозділів Сухопутних військ [33; 34; 81; 138]. 

Результати тестування фізичної підготовленості курсантів інженерних 

підрозділів згідно нормативів Настанови з фізичної підготовки Збройних Сил 

України оцінюються як задовільні, але практика підготовки спеціалістів 

показує, що для якісної спеціальної фізичної підготовленості, спрямованої на 

вдосконалення фахових навиків, вони недостатні. Із віком, з перебуванням 

випускників інженерних спеціальностей на військових посадах, рівень фізичної 

підготовленості поступово погіршується. Значно знижуються показники сили 

м’язів ніг (на 24 %), рук (у підтягуваннях на 49 %), ЖЄЛ (на 24,5 %), що може 

слугувати і причиною погіршення витривалості (за показниками бігу на 3000 м 

і 1000 м). Падають результати показника швидкості (біг на 100 м ‒ на 21,8 %). 

Зниження інтенсивності рухової активності офіцерів призводить до зростання 

маси тіла, появи ознак ожиріння, погіршуються показники розвитку фізичних 

якостей, що стає причиною труднощів у виконанні нормативів ФП. 

Аналіз суб’єктивної думки курсантів показав, що чітких знань про систему 

фізичної підготовки курсантів інженерних спеціальностей у них не сформовано, 

але вони розуміють, що фізична культура і спорт сприяють формуванню навиків 

спілкування, взаємовиручки, взаємодопомоги і створенню здорової моральної 

атмосфери у військовому колективі. Визнаючи значення фізичної підготовки 

для їх майбутньої військової діяльності, курсанти не мають чіткого уявлення про 

пріоритетний напрямок розвитку фізичних якостей. У них не сформовано 

уявлення про значення професійно – прикладної фізичної підготовки для 

майбутньої фахової діяльності.  
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Аналіз рухової діяльності курсантів в умовах стаціонару на території 

навчального закладу, рухова активність курсантів незначна, переважає сидячий 

образ діяльності, що призводить до певних проблем зі станом здоров’я. 

Водночас значні фізичні навантаження й велика рухова активність під час 

польових виходів також негативно впливають на стан здоров’я курсантів, 

непідготовлених до таких режимів роботи (особливо курсантів перших курсів).  

Викладене вище дало змогу визначити актуальне науково-практичне 

завдання щодо обґрунтування використання засобів спеціальних вправ силового 

й психофізіологічного характеру у процесі фізичної підготовки курсантів 

інженерних спеціальностей, що зумовлено потребою постійного пошуку нових 

та ефективних засобів підвищення спеціальної, професійно-прикладної 

підготовленості майбутніх спеціалістів інженерних підрозділів [151; 180; 192]. 

На підставі цього ми сформулювали гіпотезу, що використання широкого 

комплексу спеціальних силових вправ та вправ на розвиток і вдосконалення 

відчуттів силових, просторових та часових параметрів дозволять підвищити 

рівень виконання фахових завдань у військовій діяльності. 

Попередньо отримані дані дозволили розробити й теоретично обґрунтувати 

авторську програму фізичного виховання з посиленим курсом спеціальної 

фізичної підготовки курсантів, майбутніх спеціалістів інженерних підрозділів.  

Зміст основних розділів навчальної програми з фізичного виховання ВВНЗ 

і технологія їх викладання було переглянуто та запропоновано новий підхід у 

викладанні навчального матеріалу без збільшення загальної кількості годин. 

Методико-навчальні заняття обсягом 2 години на тиждень передбачали 

формування практичних, методичних та фізичних умінь і навичок, 

передбачених загальною навчальною програмою ВВНЗ. Зміст спеціальної 

фізичної підготовки відпрацьовувався під час занять спортивно-масової роботи 

протягом однієї години 6 разів на тиждень. Практичний розділ був націлений на 

підвищення рівня спеціальної фізичної, психофізіологічної і психічної 

підготовленості курсантів, формування і розвиток професійно-прикладних 
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умінь і навичок, необхідних у майбутній службовій діяльності. Контрольний 

розділ застосовувався для об’єктивної оцінки ефективності процесу загальної 

фізичної підготовки і спеціальної фізичної підготовки. 

Програма практичного розділу спрямована на застосування великого обсягу 

матеріалу спеціальної фізичної підготовки відповідно до умов професійної 

діяльності майбутніх інженерів. 

Практичний розділ містив фізичні вправи з розділів діючої навчальної 

програми з фізичного виховання для ВВНЗ, де обов’язковими компонентами 

були: окремі види легкої атлетики, комплекси вправ із гантелями та гирями, 

спортивні ігри, дихальна гімнастика, психологічна саморегуляція, психом’язове 

тренування; використовувалися загально-розвиваючі, спеціально-підготовчі, 

прикладні фізичні вправи. Засоби фізичної підготовки, що задіювалися в роботі 

з ЕГ, були націлені на розвиток сили, загальної і силової витривалості, 

координації, спритності, статичної та динамічної витривалості м’язів плечового 

поясу, шиї, спини, сили верхніх і нижніх кінцівок, гнучкості, а також на розвиток 

точності відтворення часових, просторових та силових параметрів руху. 

Під час планування фізичного навантаження обов’язково враховувалися 

рівень здоров’я і фізичної підготовленості курсантів. Нормування інтенсивності 

навантаження проводилося за частотою серсевих скорочень. 

Для підвищення рівня розвитку фізичних якостей на заняттях виконувалися 

комплекси спеціально підібраних фізичних вправ методом колового тренування, 

а також застосовувалися ігровий і змагальний методи. При проведенні занять 

методом колового тренування для виконання кожної вправи виділялося певне 

місце, яке умовно називалося «станція», залучалося 5‒6 «станцій», на кожній із 

яких курсант виконував одну вправу 1‒3 рази. 

Важливими для курсантів ЕГ та КГ були залікові вимоги, якими визначався 

рівень фізичної і професійно-прикладної підготовленості майбутніх 

спеціалістів. 
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Контрольний розділ експериментальної програми передбачав оцінювання у 

вигляді виконання тестових завдань загальної фізичної та професійно-

прикладної фізичної підготовленості. 

Отже, вивчення літератури дозволило усвідомити особливості ВПН і 

недоліки чинної системи фізичної підготовки курсантів інженерних підрозділів. 

Констатувальний експеримент підтвердив недостатню ефективність чинної 

системи фізичної підготовки у ВВНЗ, які готують спеціалістів інженерного 

профілю. Загалом досліджень фізичної підготовки майбутніх офіцерів – 

керівників інженерних підрозділів (механіків, будівельників різних 

фортифікаційних споруд, дорожників, спеціалістів мінно-вибухової справи і 

т.п.), практично не проводилось. Є роботи, присвячені спеціалістам 

операторського профілю, які за специфікою своєї професії ведуть малорухливий 

спосіб діяльності.  

Що стосується сучасних офіцерів інженерних підрозділів Збройних Сил, 

то їхня діяльність має настільки різноманітний характер, який не піддається 

строгій регламентації та упорядкуванню. Більшу кількість годин своєї 

професійної діяльності спеціаліст інженерного профілю проводить на 

відкритому повітрі в різних кліматичних умовах із виконанням різноманітних 

завдань (від експлуатації й ремонту машин і агрегатів, будівництва мостів, 

переправ і споруд до розрахунків, підготовки і встановлення мінно-вибухових 

приладів, а також пошуку і знешкодження мін тощо). Окрім того, спеціаліст 

інженерних підрозділів має також відмінно володіти всіма видами стрілецької 

зброї. 

Така професійна діяльність вимагає від спеціаліста наявності широкої, 

різносторонньої фізичної підготовленості з акцентом на силову підготовку, 

координацію рухів різними частинами тіла, підвищену чутливість до 

просторових, силових і часових параметрів рухів. Тому для базової фізичної 

підготовленості курсантів на етапі перших років навчання запропоновано 

програму переважного розвитку сили, силової витривалості та спеціалізованих 
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відчуттів (сили, простору, часу), які були спрямовані на удосконалення системи 

фізичної підготовки. Серед засобів фізичної підготовки, що сприяють 

вирішенню окресленої проблеми, слугували спеціально розроблені комплекси 

фізичних вправ, які мають позитивні риси. Була обґрунтована та розроблена 

програма вдосконалення фізичної підготовленості курсантів інженерних 

спеціальностей, сутність якої полягає в переважному застосуванні вправ на 

розвиток сили, загальної та силової витривалості, формування м’язового 

відчуття сили, часу та простору, підвищення фізичної працездатності.  

 

Особливостями авторської програми є: 

1. Підвищення спеціальної фізичної підготовленості курсантів інженерних 

пілрозділів під час навчання у ВВНЗ.  

2. Простота вправ та чітка організація дозволяє залучити значну кількість 

курсантів і забезпечити високу щільність занять.  

3. Проведення комплексних занять протягом певних періодів року 

забезпечує пристосуванню авторської програми до умов військово-

професійного навчання. 

4. Запропоновані фізичні вправи дозволяють  вибірково розвивати м’язи 

спини, ніг, плечового пояса, які потужно впливають на ефективність фахової 

практики курсантів інженерного профілю. 

5. Відповідно до індивідуальних можливостей підвищення фізичного 

навантаження сприяє зміцненню серцево-судинної і дихальної систем, опорно-

рухового апарату, формуванню статури курсантів.  

6. Підвищений рівень фізичної підготовленості курсантів створює 

передумови ефективного розвитку професійно-прикладних якостей для 

подальшої професійної діяльності. 

У природних умовах навчально-виховного процесу був реалізований 

порівняльний педагогічний експеримент із курсантами інженерних підрозділів 

Національної академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного. До складу 
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ЕГ входило 29 курсантів, а до КГ ‒ 31 курсант. Відповідно до рекомендацій із 

організації досліджень [233] контрольні тестування рівня фізичного розвитку, 

фізичної підготовленості, психофізіологічних показників проводили для 

курсантів КГ та ЕГ на початку, після першого і другого етапів дослідження. За 

авторською програмою засобами тренувального процесу курсантів на 

основному етапі були: ЗФП – 30 % (кросова підготовка – 10 %, вправи на 

тренажерах – 20 %); СФП – 70 % (вправи для розвитку спеціальних якостей – 

40%, змагальні – 10%, вправи на відчуття часу, простору, сили – 10 %, спеціальні 

фахові контрольні вправи – 10 %). 

Розроблена та апробована програма дала позитивні результати. Більшість 

показників фізичної підготовленості курсантів ЕГ достовірно перевищують 

результати курсантів КГ.  

Після експерименту у курсантів ЕГ статистично достовірно (р<0,05–

р<0,01) покращилися показники фізичної підготовленості порівняно з вихідним 

рівнем на 5‒45 % і з рівнем підготовленості курсантів КГ на 12,1‒17,9 %. У 

курсантів КГ показники силової підготовленості за період експерименту 

покращилися на 1‒15 %. Запропонована авторська програма ФП і розподіл 

засобів ФП на місяць тренувань із акцентом на силову спрямованість показали 

їх ефективність. Наприклад, у підтягуваннях на перекладині результати в ЕГ 

зросли на 45,6 %, а в КГ – на 15,4 %.  

Рівень спеціальної підготовленості курсантів інженерних спеціалізацій 

згідно з тестами з фахової підготовки за період дослідження зріс на 16‒38 %. 

Так, наприкінці першого етапу дослідження часу виконання нормативу 

(обладнання окопу) курсантами ЕГ поліпшився на 111,9 с (t=14,06; р<0,001) 

відносно вихідних даних. Після другого етапу різниця результатів виконання 

нормативу становила 270 с (t=34,7; р<0,001), достовірно переважає результат, 

який був отриманий на початку експерименту. Це означає, що бійці більше, ніж 

на 4 хвилини швидше виконували завдання. Результат курсантів КГ також 

зростав упродовж дослідження. Після першого етапу результат обладнання 
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окопу відносно вихідних даних недостовірно поліпшився на 16 с (t=1,36; 

р>0,05), а вже наприкінці другого етапу різниця дорівнювала 45,5 с (t=3,1; 

р<0,01), Якщо на першому етапі експерименту не виявлено достовірної різниці 

показників відносно вихідних даних дослідження, то на другому етапі різниця 

була вже достовірна, проте відсоток підвищення результатів відносно малий ‒ 

трохи більший за 2,4 %. 

Різниця результатів курсантів досліджуваних груп із виконання цього нор-

мативу за час експерименту збільшилася. У вихідних даних обох груп (КГ і ЕГ) 

різниця у показниках була недостовірною. Після першого етапу курсанти ЕГ 

обладнували окоп на 1,5 хв краще, ніж курсанти КГ (t=9,3; р<0,001). Наприкінці 

дослідження результати курсантів ЕГ ще більше переважають результати 

курсантів КГ на 3,4 хв (t=8,56; р<0,001). Така різниця достатньо суттєва для 

визначення професійної підготовленості військовослужбовців. Згідно бойових 

нормативів курсанти КГ можуть претендувати на задовільну оцінку, а курсанти 

ЕГ ‒ на оцінку добре й відмінно. Це свідчить про те, що попередня напружена 

силова підготовка курсантів ЕГ дала відчутні позитивні результати. 

Аналіз показників психофізіологічних тестів показав, що у відчутті 

силового напруження на 50 % і 25 % максимальної сили курсанти ЕГ достовірно 

покращили свої результати на 30 % і 23 % відповідно. У курсантів КГ 

покращення було незначним і недостовірним. Курсанти обох груп краще 

відчувають менший відсоток силового напруження (25 %), ніж більший (50 %). 

Це може бути пов’язано з необхідністю тонко відчувати силові напруження під 

час пошуку й розмінування окремих мінних пристроїв.  

У результаті впровадження авторської програми були покращені показники 

фізичної підготовленості, фізичного розвитку, функціонального стану курсантів 

і професійно важливих психофізіологічних якостей та успішності навчання. 

У процесі дисертаційної роботи ми отримали нові наукові результати трьох 

рівнів: 

- Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що в роботі:   
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- уперше науково обґрунтовано та сформовано програму підготовки, яка 

забезпечує спеціальну (професійно-прикладну) фізичну підготовленість 

курсантів інженерних спеціальностей для виконання професійних завдань під 

час службової діяльності, зміст якої передбачає поетапне збільшення силової 

підготовки та акцентований розвиток відчуття силових, просторових та часових 

параметрів рухів;  

-  удосконалено дані щодо застосування фізичних вправ у формуванні 

спеціальної фізичної підготовленості військовослужбовців, етапності 

вдосконалення фізичної підготовленості курсантів різних військових 

спеціальностей, значимості рівня розвитку силових якостей 

військовослужбовців у професійній діяльності; 

-  набули подальшого розвитку відомості про систему фізичної підготовки 

курсантів ВВНЗ технічного профілю та ефективність впливу її на якість 

підготовки військових фахівців різних спеціальностей.  

Доповнено та розширено результати досліджень Г. Сухоради [210], 

С. Романчука [199], О. Ольхового [152; 153] та інших учених щодо формування 

спеціальних фізичних якостей курсантів під час навчання у ВВНЗ, яке дозволяє 

переходити від загальної фізичної підготовки до професійно – прикладної 

фізичної підготовки з подальшим розвитком професійно важливих 

психофізіологічних якостей курсантів – майбутніх військових інженерів. 

Підтверджено вже існуючі в науковій літературі: 

- дані науковців [32; 33; 34; 105; 197] про те, що рівень фізичної 

підготовленості курсантів перших курсів ВВНЗ Міністерства Освіти України  

низький та має виражену тенденцію до зниження; 

- наявна система фізичної підготовки курсантів інженерних спеціальностей 

у процесі навчання недостатньо забезпечує розвиток фізичної підготовленості, 

функціонального стану курсантів, особливо на старших курсах. Основною 

причиною зниження зазначених показників є недоліки у розвитку загальної 
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фізичної підготовленості курсантів – розвиток базових фізичних якостей 

відбувається за рахунок застосування не завжди ефективних засобів фізичної 

підготовки [6; 94; 110; 111; 112; 147; 170; 171; 172; 176, 177; 195; 196; 197; 198; 

199; 200; 201; 202; 203; 204]. 

Розроблена та експериментально перевірена авторська програма дозволила 

суттєво покращити рівень фізичної підготовленості, фізичний розвиток, 

функціональний стан, рівень психофізіологічних якостей та успішність 

курсантів на етапі ВПН у ВВНЗ. 

На підставі проведеного дослідження були розроблені «Методичні 

рекомендації» для проведення професійно – прикладної фізичної підготовки з 

курсантами інженерних спеціальностей технічних вишів, які використовувалися 

під час проведення занять у ВВНЗ. 
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ВИСНОВКИ 

 

1. Інженерних військ є одним із основних родів у Збройних Сил України. 

Він забезпечує підготовку плацдарму для бойових дій як в обороні, так і в 

наступі. Бойові дії завжди супроводжуються проведенням цілої низки воєнно-

інженерних заходів. Водночас підрозділи ІВ у мирних умовах застосовуються 

для ліквідації будь-яких природних або техногенних катастрофах.  

 2. Визначено, що проблема якісної підготовки військових інженерів до 

виконання професійних обов’язків завжди була і є актуальною, і в умовах 

сьогодення набула особливої значущості.  

Аналіз особливостей військово-професійної підготовки в сучасному ВВНЗ 

інженерного профілю свідчить, що найуразливішою ланкою під час  навчання є 

недостатня спеціальна (професійно-прикладна) фізична і психофізіологічна 

підготовка курсантів. Серед причин, що знижують її ефективність є:  

- низький початковий рівень розвитку фізичних якостей у курсантів 1 курсу  

ВВНЗ;  

- засоби й методи підготовки часто не відповідають їх прогнозованості для 

ВПН;  

- неповною мірою пов’язані з вирішенням завдань прикладної фізичної 

культури форми фізичної підготовки; 

- практично не враховується специфіка професійної діяльності фахівців 

інженерного профілю та ін. 

3. Система фізичної підготовки курсантів, що здійснюється у військово-

навчальних закладах на основі ТНФП-2014, недостатньо орієнтована на 

підготовку майбутніх офіцерів-інженерів до перенесення значних фізичних і 

інтелектуальних навантажень сучасної освітньої і військово професійної 

діяльночті. Досліджено, що виконання завдань, які стоять перед інженерними 

підрозділами, проходять, зазвичай, у дуже складних кліматичних і географічних 
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умовах із подоланням різних відстаней по сильно пересіченій місцевості й 

виконанню робіт, пов’язаних зі значними фізичними напруженнями. Це вимагає 

від військовослужбовців цих підрозділів дуже високого рівня здоров’я, фізичної 

і функціональної підготовленості. 

4. Фізичний розвиток курсантів вищих військових навчальних закладів 

знаходиться у межах середніх показників для цієї вікової категорії. Середній 

зріст майбутніх військових інженерів 177,6 см і вага (маса тіла) – 72,4 кг, що 

практично  незначно відрізняються від курсантів інших військових 

спеціалізацій. Показник ІМТ 22,4‒23,5 має достовірну відповідність 

нормативним вимогам для «нормальної» людини.   

Рівень фізичної підготовленості курсантів інженерних спеціальностей 

ВВНЗ за час навчання за абсолютними показниками контрольних нормативів 

дещо покращується, але за інтегральною оцінкою 5-бальної системи,практично 

стоїть на однаковому рівні – із 3,5 ±0,12 бала до 4,15±0,2 бала. Це пов’язано з 

тим, що з кожним наступним роком навчання (курсом) вимоги до результатів 

контрольних нормативів підвищуються і за однаковий результат у тестових 

випробуваннях бальна оцінка з кожним курсом зменшується.  

5. Анкетування виявило особливості професійної діяльності з урахуванням  

специфіки військової спеціальності. Курсанти віднесли свою професію до типу 

«людина-техніка» – 47 %, «людина-людина» – 53 %, а їх професійна діяльність 

має відбуватись і на відкритому повітрі (47 %), і в приміщенні (53 %).  

Найбільш важливими системами організму для майбутньої професії 

курсанти визначили: організм загалом – 90 %; зоровий аналізатор – 43 %; ССС – 

37 %. Натомість найбільш значущими для професії психофізичними якостями 

респонденти називають добре розвинутий окомір – 82 %; стійкість до гіпоксії, 

перевантаження, теплового випромінювання, холодову стійкість – 74 %.  

Серед фізичних і спеціальних якостей, прикладних знань, рухових умінь і 

навичок, які необхідні спеціалістові інженерних підрозділів у професійній 

роботі, найбільш важливими курсанти визначили загальну витривалість – 80 %, 
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координацію рухів – 56 %, які мають бути сформовані в процесі фізичного 

виховання під час навчання з орієнтацією на прикладний аспект для професійної 

діяльності майбутніх спеціалістів.  

6. Установлено, що побудова програми фізичної підготовки курсантів 

інженерних підрозділів на основі виділення етапу спеціалізованої (професійно-

прикладної) фізичної підготовки з урахуванням індивідуальних особливостей 

вузької спеціалізації і умов виконання навчально-бойових завдань сприяє 

підвищенню ефективності виконання роботи, забезпечує цілеспрямоване 

формування професійно значущих якостей у курсантів, створює передумови для 

успішного фізичного вдосконалення спеціалістів під час навчання і після 

закінчення інституту. 

7. Впровадження авторської програми фізичної підготовки визначило 

наступне: 

- авторська програма сприяє покращенню показників відносно вихідних 

даних з підтягування на перекладині на 4,51 раза (р0,01), із бігу на 100 м  на 

0,51 с (р>0,05), із бігу на 3 км  на 23,3 с (р0,05). За час експерименту  

достовірно зросли показники силових вправ зі штангою, а також результати 

спеціальних контрольних вправ зі спеціалізації (p<0.01); 

– за час експерименту показники фізичного розвитку та функціонального 

стану курсантів ЕГ та КГ мають достовірну різницю у результатах вимірювань 

ЖЄЛ (201 мл; р<0,01), динамометрії сильнішої руки (4,8 кг; р<0,05), станової 

динамометрії  (15 кг; р<0,05), індексу станової сили (18%; р<0,05). 

8. Ефективність авторської програми доведена виконанням спеціальних 

контрольних фахових завдань із обладнання окопу, установки мінного поля, 

контрольної вправи пересування з мінами. Курсанти ЕГ виконували ці завдання 

на 12‒16% краще за курсантів КГ і отримали вищі підсумкові екзаменаційні 

результати.  
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Проведене дослідження не є закінченим розв’язанням усіх питань 

досліджуваної нами проблеми. Наступним напрямком наших досліджень буде 

розроблення поетапної програми занять фізичними вправами до системи 

військово професійної діяльності офіцерів-фахівців підрозділів різних вікових 

груп.  
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ДОДАТОК А 

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА 

Список публікацій, в яких опубліковані основні наукові результати 

дисертації: 

1. Панькевич ЯА, Афонін ВМ, Лещінський ОВ,  Воронцов ОС. Суб’єктивна 

думка курсантів-інженерів щодо змісту та структури фізичної підготовки у 

вищих військових навчальних закладах. Український журнал медицини, біології 

та спорту.2019;4;3(19):57–63. 

 Фахове видання України.Здобувачеві належить розроблення анкет та аналіз 

отриманих результатів. 

Здобувачеві належить збір даних щодо рівня фізичної підготовленості 

курсантів, їх узагальнення та інтерпретація.  

2. Klymovych V. Functional State of Military Personnel Engaged in Unarmed Combat 

// Volodymyr Klymovych, Artur Oderov, Serhii Romanchuk, Yaroslav Pankevich, 

Ivan Pylypchak, Aleksandr Rolyuk, Orest Lesko, Bilichenko Olena, Viktor 

Dobrovolskyi, Oleksandr Vorontsov // SportMont Journal. – 2020. – Vol. 18 (1) – PP. 

99-101. – ISSN 1451-7485, еISSN 2337-0351, (DOI 

10.26773/smj.200218).Scopus.Здобувачеві належить збір даних, їх узагальнення 

та інтерпретація.  

3. Панькевич Я. Специфіка фізичних навантажень військовослужбовців 

інженерних військ Збройних Сил України. В: Єдинак ГА, редактор. Вісник 

Кам’янець-Подільського нац. ун-ту імені Івана Огієнка. Серія: Фізичне 

виховання, спорт і здоров’я людини. Зб. наук. пр. Кам’янець-Подільський; 

2019;15, с. 110–5.  Фахове видання України. 

4. Панькевич Я, Афонін В, Балдецький А, Гоманюк С, Лесько О. Фізична 

підготовленість курсантів Вищих військових навчальних закладів 

спеціальностей інженерних військ. Спортивна наука України [Інтернет]. 2019 

[цитовано 2019 Лют. 20]; 1(89): 52–60. Доступно: 

http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/snu/issue/view/83 
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5. Панькевич Я, Лесько О, Афонін В, Кузнєцов М, Романів І, Демків А, Ролюк 

О. Професійно важливі якості майбутніх офіцерів інженерних підрозділів 

Збройних Сил України. В: Єдинак ГА, редактор. Вісник Кам’янець-

Подільського нац. ун-ту імені Івана Огієнка. Серія: Фізичне виховання, спорт і 

здоров’я людини. Зб. наук. пр. Кам’янець-Подільський; 2020;16, с. 47–53.  

Фахове видання України.Здобувачеві належить постановка завдань, 

організація, проведення та аналіз основних результатів дослідження  

6. Панькевич Я, Афонін В. Фізичний розвиток та фізична підготовленість 

курсантів інженерних спеціальностей вищого військового навчального закладу. 

Український журнал медицини біології та спорту. 2020;5;4:470–8. 

Фахове видання. Здобувачеві належить організація, проведення тестування  та 

аналіз основних результатів дослідження  

7. Панькевич Я, Афонін В. Програма удосконалення фізичної підготовки 

курсантів інженерних підрозділів. Спортивний вісник Придніпров’я. 

2020;1:381–91. Фахове видання.Здобувачеві належить розроблення програми, 

організація, проведення та аналіз основних результатів дослідження. 

 

Список публікацій, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації: 

8. Панькевич ЯА, Афонін ВМ. До проблеми фізичної підготовки 

військовослужбовців інженерних військ. В: Тенденції та перспективи розвитку 

фізичної підготовки і спорту у Збройних Силах України, правоохоронних 

органах, рятувальних та інших спеціальних служб на шляху євроатлантичної 

інтеграції України. Матеріали міжнар. наук.-практ. конф.; 2019, Лют. 14–15. 

Київ: НУОУ; 2019, с. 75–7. Здобувачеві належить аналіз даних щодо рівня 

фізичної підготовленості курсантів, їх узагальнення та інтерпретація. 

9. Лесько О, Сороколіт Н, Панькевич Я. Фізична підготовленість курсантів 

інженерних спеціальностей військових закладів вищої освіти. В: Приступа Є, 

редактор. Молода спортивна наука України. Зб. тез доп. Львів; 2019;23;2, с. 54–

5. 
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10.  Панькевич ЯА, Афонін ВМ, Романів ІВ. Професійно-прикладна фізична 

підготовка військовослужбовців інженерних військ.  В: Сучасні тенденції та 

перспективи розвитку фізичної підготовки і спорту у Збройних Силах України, 

правоохоронних органів, рятувальних та інших спеціальних служб на шляху 

євроатлантичної інтеграції України. Матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф.; 

2019, Листоп. 21–22. Київ: НУОУ; 2019, с. 132–4. 

Здобувачеві належить аналіз літературних даних щодо професіно-прикладної 

фізичної  підготовки  курсантів, їх узагальнення та інтерпретація.  

11. Панькевич ЯА, Кузнецов МВ. Фізична підготовленість спеціалістів 

інженерних військ під час навчання і подальшої службової діяльності. В: 

Традиції та інновації у підготовці фахівців з фізичної культури та фізичної 

реабілітації. Матеріали міжнар. наук.-практ. конф.; 2019, Бер. 22–23. Київ; 2019, 

с. 34–9.Фахове видання України.Здобувачеві належить організація, проведення 

та аналіз основних результатів дослідження. 

12. Панькевич Я, Афонін В. Фізичні навантаження курсантів інженерного 

профілю – запорука зміцнення їхнього здоров’я. В: Сіренко РР, редактор. 

Проблема формування здорового способу життя молоді. Матеріали VІІІ Всеукр. 

наук.-практ. конф., присвяч. 200-літтю розвитку плавання у Львові. Львів: 

Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка; 2020, с. 25–6. 

Здобувачеві належить проведення та аналіз основних результатів 

дослідження.  

13 Панькевич ЯА, Афонін ВМ, Романів ІВ. Особливості рухової активності 

курсантів інженерних підрозділів. В: Проблеми активізації редакційно-

оздоровчої діяльності населення. Матеріали ХІІ Міжнар. наук.-практ. конф.; 

2020, Квіт. 23–24. Львів: ЛДУФК ім. Івана Боберського, 2020, с. 199–201. 

14. Пронтенко КВ, Романчук СВ, Андрейчук ВЯ, Романів ІВ, Лесько ОМ, 

Панькевич ЯА. Особливості тренувального процесу спортсменів-гирьовиків 

різної кваліфікації у поштовху гир за довгим циклом  В: Науковий часопис НПУ 

імені М. П. Драгоманова. Зб. наук. пр. Київ; 2018;11(105)2018, с. 121–5. Фахове 
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видання України.Здобувачеві належить збір даних щодо виконання курсантами 

навантажень, їх інтерпретація та узагальнення. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



214 

 

 

 

Додаток Б  

 

№з/п Назва конференції, 

конгресу,семінару,школи 

Місце та дата 

проведення 

Форма 

участі 

1 XII Міжнародна наукова-практичнчна 

конференція «Проблеми активізації 

рекредаційно оздоровчої діяльності 

населення» 

23-24 квітня 

2020 року 

Публікація 

2 ІІІ Міжнародна науково - практтична 

конференція «Сучасні тенденції та 

перспективи розвитку фізичної 

підготовки та спорту ЗСУ, 

правоохороних органів, рятувальних та 

інших спеціальних служб на шляху 

євроатлантичної інтераці України» 

21-22 листопада 

2019 року 

Публікація 

3 VIII Всеукраїнська науково – практична 

конференція «Проблеми формування 

здорового способу життя молоді» 

14-15 травня 

2020 року 

Публікація 

4 Міжнародна науково – практична 

конференція «Традиції та іновації у 

підотовці фахівців з фізичної культури 

та фізичної реабілітації» 

22-23 березня 

2019 року 

Публікація 

5 ХХІІІ Міжнародна наукова конференція 

«Молода спортивна наука України» 

18-19 квітня 

2019 року 

Публікація 

і доповідь 

6 Міжнародна науково – практична 

інтернет конференція «Основні 

напрямки розвитку фізичної культури, 

спорту та фізичної реабілітації» 

29-30 жовтня 

2020 року  

Публікація 
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ДОДАТОК В 

Акти впровадження дисертаційного дослідження 
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Додаток Г 

 

Анкета опитування курсантів 

 

З метою покращання організації фізичної підготовки курсантів спеціалізації 

інженерних підрозділів просимо відповісти на запропоновані питання 

(підкреслити один або декілька варіантів відповіді) 

Курсант_______________курс_____  група______ 

 

1. до якого типу належить ваша професія?  («людина-техніка» чи «людина-

людина») 

 

2. який тип діяльності переважає у професійній роботі? (монтаж і збирання; 

ремонт; контроль; вирішення оперативних завдань – планування, прийняття 

рішень, експериментування; спостереження; керівництво колективом і 

виховання людей; графічні дії; маніпулювання; контроль і розмітка) 

 

3. основні форми організації праці за майбутнім фахом? (колективна; керівна; 

виконавча; індивідуальна) 

 

4. в яких умовах відбувається професійна діяльність? (в приміщені; на 

відкритому повітрі; на висоті; у змінних умовах) 

 

5. яка робоча поза є типовою для професійної діяльності? (сидячи; стоячи; 

поперемінна; вільна) 

 

6. з якими видами професійної шкідливості Ви зіштовхнетесь у майбутньому? 

(вібрація, шум, ультразвук; – запиленість; висока або низька температура; 

погане освітлення; струм різної частоти; піднімання і перенесення предметів 

великої ваги; нервове-м’язове перенапруження; променева енергія; вестибулярні 

подразнення; теплове випромінювання; радіація; гіподинамія) 

 

7. робота яких аналізаторів є особливо важливою для вашої професійної 

діяльності? (зорового; слухового; вестибулярного; температурного; 

тактильного) 
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8. які робочі органи переважно беруть участь у моторних діях рухового апарату? 

(верхні і нижні кінцівки; верхні кінцівки – вся рука, кисть, пальці, тільки права 

або ліва рука, обидві руки; – нижні кінцівки – вся нога, ступня, гомілка, права або 

ліва нога, обидві ноги) 

 

9. характер робочих рухів? (великі; дрібні) 

 

10. який тип виконуваних рухів переважає? (графічні; натискні; обертальні; 

піднімальні; ударні; штовхальні) 

 

11. яка найбільш характерна спрямованість рухів? (змішаний характер рухів; 

зверху-вниз; зліва-направо; знизу-догори; справа-наліво) 

 

12. склад психофізичних якостей і властивостей особистості, найбільш значущих 

для майбутньої ефективної професійної діяльності? (швидкі точні рухи пальців 

при роботі з дрібними деталями і предметами в умовах перемінної або 

регламентованої програми дій; узгодженість рухів з процесом сприйняття що 

вимагає сенсомоторної координації; майстерні, спів мірні рухи верхніх і нижніх 

кінцівок в різних поєднаннях, які вимагають координації та спритності; робочі 

дії не зумовлюють підвищених вимог до координації рухів і рівня розвитку 

психофізичних якостей) 

 

13. який емоційний стан є ефективним для професійної діяльності?(підвищена 

готовність до різних неочікуваних дій у відповідь на вплив емоційних факторів; 

комфортний стан з оптимальним поєднанням напруги і розслаблення; емоційне 

напруження стану, яке характеризується активізацією різних функцій 

організму у зв’язку з конкретними вольовими актами) 

 

14. ступінь втоми у процесі діяльності за день? (середній, перемінний, сильний, 

слабкий) 
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Анкета 

Ця анкета спрямована на вивчення шляхів удосконалення фізичної 

підготовленості курсантів військових навчальних закладів та виявлення 

недоліків у традиційній системі фізичної підготовки. Ваші відповіді дозволять 

знайти оптимальний спосіб підвищити ефективність фізичної підготовки ВВНЗ 

курсантів спеціалізації «Управління діями інженерних підрозділів військ і сил».  

При відповіді на запитання, будь ласка, підкресліть один (або декілька) із 

запропонованих варіантів, як має бути на Ваш погляд. Дякуємо за участь у 

розробленні та пошуку нових рішень! 

________________________                                                         ______________                   _____________________-                          

Прізвище, ім’я, по батькові                                                                       курс                                          дата  заповнення   

1. Чи займались Ви фізичними вправами і спортом до вступу у ВВНЗ? 

Так_____              _Ні                                      _інше ____________________ 

 

2. Як Ви оцінюєте свою фізичну підготовленість на момент вступу у ВВНЗ?  

Відмінна                   Задовільна              Добра             Незадовільна                Інше_______ 

 

3. Чи вважаєте Ви себе фізично підготовленим на даний момент для 

ефективного виконання завдань навчання та професійної діяльності? 

Так_____              _Ні                                      _інше ____________________ 

 

4. Чи сприяють заняття фізичними вправами та спортом формуванню 

навиків спілкування, взаємовиручки, створенню здорової моральної 

атмосфери у військовому колективі? 

Так_____              _Ні                                      _інше ____________________ 

 

5. Як Ви вважаєте, фізичні та вольові якості, розвинені у процесі занять 

фізичними вправами та спортом, позитивно впливають на виконання 

завдань служби, навчання, повсякденної діяльності? 

Так_____              _Ні                                      _інше ____________________ 

 

6. Які фізичні якості, на Вашу думку, більше сприяють розвитку загальної 

фізичної підготовки курсантів? 

Витривалість      сила        швидкість           спритність                інше___________________ 

 

7. За рахунок чого, на Вашу думку, можна підвищити фізичну 

підготовленість курсантів молодших курсів? 

Підвищення нормативів з фізичної підготовки 

Застосування засобів спеціальної фізичної підготовки 

Застосування засобів фізичної підготовки з переважним використанням силових вправ 
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Систематичних самостійних занять фізичними вправами і спортом 

Підвищення вимог командирів до фізичної підготовленості курсантів 

Інше_________________________________________________________ 

8. Яким видом спорту Ви хотіли б займатись під час навчання у ВВНЗ? 

Легка атлетика   ігрові види спорту   силові види спорту   багатоборство   інше______ 

 

9. Як Ви ставитесь до занять вправами на тренажерах у години спортивно-

масової роботи? 

Позитивно   негативно    посередньо   байдуже   інше_____________________________ 

 

10. Як Ви вважаєте, заняття з бігу (на 3-5 км) сприяють удосконаленню 

базової фізичної підготовленості курсантів? 

Так                              ні                                 інше____________________________________ 

 

11. Які фізичні вправи найбільше сприяють вдосконаленню професійної 

підготовленості військовослужбовців інженерних підрозділів? 

Біг на 1-5 км;  силові вправи на тренажерах; боротьба;  бокс; вправи з обтяженням; подолання смуги 

перешкод; спортивні ігри;   інше____________________________________ 

 

_________________-- 

підпис 

 

 


