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Мета дослідження – визначити напрямки застосування засобів фізичної підготовки для ефектив-

ного розвитку позитивних міжособистісних відносин у курсантських підрозділах.  

Завдання дослідження: вивчити особливості міжособистісних відносин, особливості їх розвитку в 

курсантських підрозділах і фактори, що впливають на характер їх формування; виявити найбільш ефективні 

засоби фізичної підготовки, що визначають позитивний вплив на різних етапах формування міжосо-

бистісних відносин.  

Методи дослідження: аналіз літературних джерел і документів; опитування у вигляді анкетування; 

методи математичної статистики.  

Анотація. За результатами дослідження було визначено особливості психолого-педагогічної 

діяльності викладацького складу по застосуванню засобів фізичної підготовки й спорту, а також обґрунто-

вано їх використання для розвитку позитивних міжособистісних відносин у курсантів. На основі результатів 

дослідження розроблено технологію психолого-педагогічної діяльності викладачів і командирів курсант-

ських підрозділів, що в процесі фізичної підготовки й спорту поетапно формує цілісну особистість курсанта, 

його фізичні і розумові здатності, моральні і вольові якості, колективну свідомість й поводження.  
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Постановка проблеми. Політичні, соціально-економічні зміни, що відбуваються в Укра-

їни, вимагають від педагогічної науки, її теорії й практики нових підходів до рішення освітніх і 

виховних завдань. На засіданні Верховної Ради 16 листопада 2006 року Міністр оборони А. Гри-

ценко відзначив, що будівництво Збройних Сил здійснюється в складній, суперечливій соціа-

льно-економічній, суспільно-політичній, національно-демографічній і релігійній обстановці. Все 

це відкрило гострі проблеми армійської дійсності. 

В останні десять років істотно змінилися соціальні пріоритети армії. Серед молодого по-

повнення, що приходить на військову службу, значно знизився освітній рівень, виникли паци-

фістські й антиармійські настрої. Все більшого значення набувають релігійні й національні 

фактори, що визначають негативний вплив на формування системи міжособистісних відносин у 

військовослужбовців. 

Необхідність вивчення й аналізу характеру міжособистісних відносин викликана наступ-

ними обставинами: у вихованні молодих людей утворився вакуум, який намагаються заповнити 

своїм впливом різних організації з твердою системою керування; відбулося переорієнтування 

моральних устроїв, зниження патріотичної свідомості призовників. Це призвело до того, що в 

останні роки для служби у Збройних Силах усе більше приходить призовників, що відбули 

покарання в місцях позбавлення волі, що стоять на обліку в органах внутрішніх справ за різні 

правопорушення, що систематично вживають спиртні напої й наркотики, молодих людей, у яких 

склався свій стереотип відносин друг до друга, розуміння психології цих відносин. 

Завдання змінити ці устрої, стереотипи, сформувати здорову морально-правову атмо-

сферу у військових колективах, позитивні міжособистісні відносини в армійському середовищі, 

у тому числі й у відносинах між курсантами вищих військово-навчальних закладів, – стає 

пріоритетної в діяльності всіх ланок керування освітніми системами МО ЗС України. 

У роботах багатьох авторів відзначається, що соціально-психологічні, моральні й вольові 

якості, необхідні офіцерам, можна успішно формувати в процесі фізкультурно-спортивної дія-

льності [3, 7 та ін.]. 

Багаторічний досвід фізичної підготовки Збройних Сил України переконливо свідчить 

про те, що фізкультурно-спортивна діяльність при відповідній її організації й проведенні може 

служити ефективним засобом виховання особового складу в дусі відданості своїй Батьківщині, 
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своєму народу, сприяє прищепленню курсантам почуття відповідальності, товариства й взаємо-

допомоги, вірності своєму обов’язку, колективізму й згуртованості. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема розвитку позитивних міжосо-

бистісних відносин у курсантів ставиться до числа найбільш актуальних. Це обумовлено тим, що 

позитивні міжособистісні відносини сприяють формуванню здорового морально-психологічного 

клімату в курсантському підрозділі, прискорюють соціальну адаптацію курсантів до військової 

служби й попереджають нестатутні взаємини в курсантському середовищі [1, 5]. 

У процесі спільної діяльності у курсантів військово-навчальних закладів формуються такі 

властивості міжособистісних відносин, як цілеспрямованість, умотивованість, цілісність, струк-

турованість, погодженість, організованість і результативність. Міжособистісні відносини буду-

ються на взаємодії курсантів у процесі навчання у військово-навчальному закладі й об'єктивно 

проявляються в характері та способах взаємних впливів один на одного [2, 3]. 

У роботах В.Г. Демина, А.В. Барабанщикова вказано що, розвиток міжособистісних 

відносин у курсантів здійснюється поетапно. На першому етапі (1 курс) реалізуються в 

основному безпосередні контакти між курсантами, засновані на психолого-емоційній сумісності. 

На другому етапі (2–3 курси) відносини між курсантами визначаються характером спільної 

діяльності в процесі навчання у військово-навчальному закладі. На третьому етапі (4–5 курси) 

міжособистісні відносини розвиваються на базі прийняття всіма курсантами навчальної групи 

єдиних цілей спільної діяльності [4]. 

B. Радецький визначив, що поетапний розвиток міжособистісних відносин відбувається 

нерівномірно. Тривалість етапів, а також темпи переходу від одного до іншого можуть розрізня-

тися залежно від об'єктивних умов життєдіяльності курсантського підрозділу. У зв'язку з наяв-

ністю даного факту було висунуто головне припущення про те, що засоби його усунення варто 

цілеспрямовано застосовувати відповідно до виявлених етапів розвитку міжособистісних 

відносин [5]. 

У роботах В.К. Юсуфи визначені фактори, що впливають на характер формування між-

особистісних відносин серед курсантів. Результати дослідження з ранжирування факторів свід-

чать, що найбільш важливими з них є конфліктність групи – 87 балів і наявність фізкультурно-

спортивного досвіду – 89 балів. А такі фактори, як склад і розмір навчальної групи, рівень 

згуртованості, а також функціональні ролі серед членів курсантського колективу грають менш 

значиму роль у розвитку міжособистісних відносин [7]. 

Вивчення провідних факторів свідчить про позитивний вплив фізкультурно-спортивного 

досвіду на розвиток міжособистісних відносин у курсантів. Так, курсанти, що мають різнобічний 

спортивний досвід і добре фізично підготовлені, переважають своїх, товаришів по службі за 

обсягом й інтенсивністю спілкування, комунікабельності й успішності навчання. У даної 

категорії курсантів більше виражено, прояв таких якостей, як: ретельність; товариська взаємо-

допомога; упевненість у своїх силах; ініціатива й завзятість; рішучість і наполегливість; почуття 

відповідальності за доручену справу; чесність і справедливість; сміливість і ін. [4, 6]. 

Дослідження виконувалося згідно плану НДР Генерального штабу Збройних Сил Ук-

раїни за темою “Фізична підготовка військовослужбовців з гіподинамічним режимом профе-

сійної діяльності”, шифр “Оператор”. 

Мета дослідження – визначити напрямки застосування засобів фізичної підготовки для 

ефективного розвитку позитивних міжособистісних відносин у курсантських підрозділах. 

Завдання дослідження: вивчити особливості міжособистісних відносин, особливості їх 

розвитку в курсантських підрозділах і фактори, що впливають на характер їх формування; вия-

вити найбільш ефективні засоби фізичної підготовки, що визначають позитивний вплив на різ-

них етапах формування міжособистісних відносин. 

Методи дослідження: аналіз літературних джерел і документів; опитування у вигляді 

анкетування; методи математичної статистики. 

Результати дослідження та їх обговорення. У дослідженнях ми виявляли найбільш 

ефективні засоби фізичної підготовки й спорту, що визначають позитивний вплив на різних 

етапах формування міжособистісних відносин у курсантському підрозділі.  
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Основним методом одержання вихідної інформації для оцінки застосування засобів фі-

зичної підготовки й спорту при розвитку міжособистісних відносин виявилося анкетне опиту-

вання різних категорій військовослужбовців (n=347).  

Результати проведеного опитування свідчать, що найбільш ефективними засобами фізич-

ної підготовки для розвитку позитивних міжособистісних відносин є спортивні ігри – так вважа-

ють 29,1% курсантів, і військово-прикладні види спорту (28,3%). Менш значимими є: руко-

пашний бій (15,3%), легка атлетика й прискорене пересування (9,2%), єдиноборства (8,4%), 

гімнастика (8,7%). 

У процесі дослідження ми визначали особливості психолого-педагогічної діяльності вик-

ладацького складу по застосуванню засобів фізичної підготовки й спорту, а також обґрунтувати 

їх використання для розвитку позитивних міжособистісних відносин у курсантів. 

Основні умови для підвищення ефективності психолого-педагогічного впливу, спрямо-

ваного на розвиток позитивних міжособистісних відносин, при проведенні досліджень склада-

лися в комплексному плануванні й рішенні виховних завдань у процесі фізичної підготовки й 

спорту; обліку індивідуальних особливостей курсантів; обґрунтованому виборі методів вихов-

них впливів; єдності й координації дій всіх учасників навчально-виховного процесу; створенні 

сприятливої, довірчої морально-психологічної атмосфери в спілкуванні між курсантами; поста-

новці на кожному етапі становлення курсантського колективу нових більше високих завдань у 

тісному зв'язку з військової службою.  

При розробці технології психолого-педагогічної діяльності викладачів і офіцерів курсової 

ланки ми виходили з теоретичної передмови, що в процесі фізичної підготовки й спорту 

відбувається формування цілісної особистості курсанта, його фізичних і розумових здатностей, 

моральних і вольових якостей, колективної свідомості й поведінки (рис. 1).  

На першому етапі розвитку міжособистісних відносин варто використати засоби фізичної 

підготовки й спорту за інтересами; на другому – спортивні й рухливі ігри; на третьому – 

військово-прикладні види спорту в складі підрозділу. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Технологія застосування засобів фізичної підготовки та спорту  

для розвитку позитивних міжособистістних відношень 
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У межах часу, що відводить на фізичну підготовку і спорт курсантів ВВНЗ для розвитку 

позитивних міжособистісних відносин використовувалися наступні прийоми: на навчальних за-

няттях – збільшення часу на спортивні й рухливі ігри, а також виконання групових вправ за 

рахунок раціональної побудови комплексних занять; у спортивно-масовій роботі – залучення 

кожного курсанта до участі в навчально-тренувальних заняттях за інтересами; збільшення 

частки спортивних заходів військово-прикладного характеру в складі підрозділів; використання 

методичних прийомів стимуляції, включення у план спортивних заходів комплексних військово-

спортивних ігор. 

Висновки 

Спеціальне вивчення наявності фізкультурно-спортивного досвіду в курсантів-першо-

курсників свідчить про позитивний його вплив на характер розвитку міжособистісних відносин. 

Так, курсанти, що мають різнобічний спортивний досвід і добре фізично підготовлені, перевер-

шували своїх товаришів по службі за обсягом й інтенсивністю спілкування, комунікабельності. 

Соціометричний статус у групі "кращих з ФП" рівнявся 26,8%, у той час як у групі "гірших з 

ФП" – 13,5%. Показник емоційного стану, що обумовлює потребу особистості в спілкуванні, у 

групі "кращих" майже в 2 рази перевищував аналогічні значення групи "гірших". 

Результати проведеного дослідження свідчать, що найбільш ефективними засобами фі-

зичної підготовки, що роблять позитивний вплив на розвиток міжособистісних відносин, є спор-

тивні ігри (29,1%), військово-прикладні види спорту в складі підрозділу (28,3%). Менш значи-

мими є рукопашний бій (15,3%), легка атлетика (9,2%), єдиноборства (8,4%), гімнастика (8,7%). 

Рекомендації 

Проведене дослідження дозволяє сформулювати ряд рекомендацій для викладачів і 

командирів, що організують і проводять навчальні заняття й спортивно-масову роботу в 

курсантських підрозділах: при проведенні групових вправ на смузі перешкод, рукопашному бої 

в обов'язковому порядку використовувати методи стимуляції до надання взаємодопомоги; при 

виконанні вправ, що вимагають прояву вольових якостей, створювати ситуації для прояву 

сміливості, рішучості, завзятості, наполегливості за рахунок посилення психологічної напру-

женості, постановки складних завдань і коротких строків для їхнього виконання; при виконанні 

вправ у єдиноборствах вживати заходів до нейтралізації можливих конфліктів, зняттю напруже-

ності між курсантами, усуненню агресивності в окремих курсантів; при виконанні марш-кидків 

на 5 і 10 км у складі навчальної групи створювати позитивний емоційний настрой у курсантів, а 

також умови для зміцнення міжособистісної взаємодії. 

 

Література 

1.  Галушкин С.А. Характер и степень влияния авторитета военного руководителя на фор-

мирование здорового морально-психологического климата военного подразделения. Материалы 

открытой научно-методической конференции «Физическая подготовка военнослужащих». – К.: 

НУФКиСУ, 2003. – С. 88–91. 

2.  Городов П.Н. Педагогические основы физического воспитания курсантов высших 

военно-учебных заведений. – М.: ВПА им. В.И. Ленина, 1976. – 40 с. 

3.  Гузарь В.М. Керівництво фізичною культурою і спортом посадовими особами// Педа-

гогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: Збірник науко-

вих праць під ред. Єрмакова С.С. – Харків: ХХПІ, 2000. – №15. – С. 3-8.  

4.  Психология и педагогика. Военная психология / Учебник для вузов. Под ред. Маккла-

кова А.С. – СПб: Питер, 2005. – 456 с. 

5.  Радецький В. Відновити почуття особистої відповідальності // Народна армія. – 23 

вересня 2006. – С. 3. 

6.  Рудик П.А., Медведев В.В., Родионов А.В. Психология и современный спорт. Сборник 

научных работ психологов спорта социалистических стран. – М.: Физкультура и спорт, 1973. – 

328 с. 

7.  Юсуфи В.К. Технология применения средств физической подготовки и спорта, направ-

ленных на развитие позитивных межличностных отношений// Физическая культура и спорт в 



Сергій РОМАНЧУК  252 

образовании и воспитании молодежи: Сб. научно-методических работ / Под ред. В.А. Щеголева 

и А.А. Нестерова. – СПб.: Санкт-Петербургская государственная лесотехническая академия, 

2003. – С. 124–125. 

 

 

РАЗВИТИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

У КУРСАНТОВ ВОЕННО-УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ СРЕДСТВАМИ  

ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ И СПОРТА 

 

Сергей РОМАНЧУК 

 

Житомирский военный институт радиоэлектроники им. С.П. Королёва 

 

Цель исследования – определить направления применения средств физической подго-

товки для эффективного развития положительных межличностных отношений в курсантских 

подразделениях. 

Задача исследования: изучить особенности межличностных отношений, особенности их 

развития в курсантских подразделениях и факторы, которые влияют на характер их форми-

рования; выявить наиболее эффективные средства физической подготовки, которые определяют 

положительное влияние на разных этапах формирования межличностных отношений. 

Методы исследования: анализ литературных источников и документов; анкетирование; 

методы математической статистики.  

Аннотация. По результатам исследования были определены особенности психолого-пе-

дагогической деятельности преподавательского состава по применению средств физической 

подготовки и спорта, а также обосновано их использование для развития положительных меж-

личностных отношений у курсантов. На основе результатов исследования разработано техноло-

гию психолого-педагогической деятельности преподавателей и командиров курсантских подраз-

делений, которая в процессе физической подготовки и спорта поэтапно формирует целостную 

личность курсанта, его физические и умственные способности, моральные и волевые качества, 

коллективное сознания и поведение.  

 

Ключевые слова: межличностные отношения курсантов; средства физической подгото-

вки и спорта; технология психолого-педагогической деятельности преподавателей и командиров. 

 

 

THE DEVELOPMENT OF POSITIVE INTERPERSONAL ATTITUDES AMONG 

MILITARY STUDENTS OF MILITARY EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS  

BY PHYSICAL TRAINING AND SPORTS 

 

Sergiy ROMANCHUK 

 

Zhytomyr military institute of radio-electronics named after S.P. Korolyov 

 

The aim of the research is to define the use of physical training and sports to make positive 

interpersonal attitudes among elements of military students be effective.  

The tasks of the research are the following: to study the peculiarities of interpersonal attitudes, 

the peculiarities of its development at the elements of military students and factors which influence the 

nature of its formation; to recognize the most effective means of physical training which define positive 

influence at different stages of interpersonal attitudes formation. 

The methods of the research: the analysis of literary sources and documents; the questionnaire 

design; the methods of mathematical statistics.  
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Abstract. The peculiarities of using of means of physical training and sports at psychological-

pedagogical work of teaching staff were defined during the process of the research and also was groun-

ded their use in the development of positive interpersonal attitudes among military students. The techno-

logy of psychological-pedagogical work of lecturers and course officers was worked out on the basis of 

research results which at the process of physical training and sports step-by-step forms integral 

personality of military student, his physical and mental possibilities, moral and will skills, collective 

consciousness and behavior. 

 

Key words: interpersonal attitudes among military students; means of physical training and 

sports; technology of psychological-pedagogical work of lecturers and commanding officers. 

 


