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Анотація: Проблему дослідження визначено відсутністю адаптованої до чинних вимог тактики ве-
дення бойових дій, дієвої систематизації фізичної підготовки курсантів вищих військових навчальних за-
кладів в аспекті забезпечення максимально високого рівня військово-прикладної фізичної готовності май-
бутніх офіцерів до виконання фахових обов’язків. Завдяки проведеному теоретичному аналізу, узагаль-
ненню результатів наукових досліджень і констатувальному експерименту, визначено передумови форму-
вання та дефініцію системи військово-прикладної фізичної підготовки курсантів. 
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Постановка проблеми. Завдання, яке постає перед науковцями під час дослідження на-
вчально-виховного процесу курсантів із фізичної підготовки (ФП) викликає низку методоло-
гічних труднощів у зв’язку із тим, що сам об'єкт дослідження є дуже складним 5, 6, 10. ФП 
курсантів вищих військових навчальних закладів (ВВНЗ)  інтегрована система різноманіт-
них видів багатовимірної діяльності, яка складається з методів, методик, форм організації, ін-
формаційно-технологічного забезпечення та передбачає наявність об’єкта навчання та вихо-
вання (особистості курсанта з його здібностями в соціально-психологічному кліматі курсант-
ського колективу) та суб’єкта навчання (науково-педагогічного складу) 6, 7, 10.  

Науково-прикладну проблему дослідження визначено відсутністю адаптованої до чин-
них вимог тактики ведення бойових дій дієвої систематизації ФП курсантів ВВНЗ щодо за-
безпечення максимально високого рівня військово-прикладної фізичної готовності майбутніх 
офіцерів до виконання фахових обов’язків. Одним з дієвих методологічних підходів отриман-
ня наукових даних для оптимізації чинного навчально-виховного процесу з ФП у ВВНЗ 
Збройних сил (ЗС) України є використання системного аналізу, який полягає у визначенні 
структури та сутності цілісного об'єкта дослідження з його комплексною організованістю, ди-
намізмом внутрішньої та зовнішньої активності 4, 9.  

Дослідження проводиться відповідно до Зведених планів наукової та науково-технічної 
діяльності ЗС України за темами «Розробка теоретико-методичних засад функціонування си-
стеми ФП військовослужбовців ЗС України» (номер державної реєстрації 0101U000823), «Ор-
ганізаційні аспекти функціонування системи ФП військовослужбовців ЗС України у сучасних 
умовах» (номер державної реєстрації 0101U001284), «Удосконалення військово-прикладних 
навичок курсантів (слухачів) ВВНЗ у системі спеціальної ФП військовослужбовців» (номер 
державної реєстрації 0101U001622). 

Проведений аналіз останніх наукових досліджень, публікацій і документальних дже-
рел показав, що в низці робіт 2, 3 висловлюється думка щодо природознавчих передумов 
формувального обґрунтування педагогічного процесу, які засновано на розробленій П.К. Ано-
хіним теоретичній концепції випереджувального відображення дійсності 1. Відповідно до 
цієї концепції, яка отримала широке поширення в педагогіці, психології, кібернетиці, фізіоло-
гії, філософії й інших науках, випереджувальне відображення подій зовнішнього світу є уні-
версальним явищем життя, яке визначає всі форми пристосувальної поведінки живого до 
умов навколишньої дійсності 1, 6, 7.  

Що стосується системного підходу, то його переваги полягають у наданні науковцям 
можливості звуження дослідницького завдання без істотних відхилень від суворого форму-
лювання. Успішне застосування системного аналізу для вирішення складного завдання опти-
мізації навчально-виховного процесу з ФП у ВВНЗ стане можливим при невеликому числі 
змінних і їхніх альтернативних значень. У протилежному випадку – питання, що досліджу-
ється, практично не буде вирішеним 4, 9. Отримання наділених ступенем істинності систем-
них оцінок, вимагає мистецтва та навички застосування кількісних і якісних засобів отриман
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ня наукової інформації та їхнього поєднання 1, 9, що стало визначальним положенням для 
проведення подальших досліджень. 

Мета дослідження – визначити передумови формування, сутності і характер взаємо-
зв’язків компонентів і складових системи військово-прикладної фізичної підготовки (ВПФП) 
курсантів ВВНЗ.  

Результати досліджень. Формування складного системного об'єкта  ВПФП курсантів 
ВВНЗ  для впорядкування взаємодії його елементів за допомогою системного підходу дозво-
ляє розглядати його не як сукупність окремих, роз’єднаних підсистем і складових, а як цілісне 
утворення з новими інтегрованими властивостями, де характер взаємодії та взаємовідношен-
ня компонентів і складових сфокусовано на вирішенні спільної мети й отриманні корисного 
кінцевого результату 1, 6, 7. Запропонований Т.Л. Сааті принцип ієрархічності систем також 
передбачає наявність визначального для досягнення необхідного кінцевого результату підпо-
рядкованості йому нижчих рівнів провідного рівня 8. 

Положення про кінцевий корисний результат має тут принциповий характер, оскільки 
мета його досягнення є основним системоутворювальним чинником 6, 10 для формування 
системи ВПФП. При цьому отримання кінцевого результату, завдяки використанню методик і 
засобів ВПФП, повинно збігатися із закінченням терміну навчально-виховного процесу у 
ВВНЗ та переходом системи з одного якісного стану  «курсант», в інше  «випускник», тоб-
то офіцер із достатньо високим рівнем професійної готовності, здатний виконувати службово-
бойові функції за фаховим призначенням, навчати, виховувати й керувати підлеглим особо-
вим складом 6, 7. Відсутність у науково-педагогічному складі чіткого уявлення про наяв-
ність зв'язку між теорією та практикою може виступити причиною недостатнього визначення 
структури, функцій, способів отримання та застосування курсантами теоретичних знань і ме-
тодичних умінь у подальшому професійному становленні 2.  

Важливою умовою успішності функціонування педагогічної системи (до яких ми зара-
ховуємо й систему ВПФП курсантів ВВНЗ  прим. авт.) виступає принцип цілісності й віднос-
ної самостійності 2, 3, 10. Цілісність тут розуміють як ступінь взаємозв’язків усіх елементів 
системи, коли зміна однієї зі складових (компонентів, елементів) якої може викликати чи ви-
кликає зміни інших її частин або всієї системи загалом.  

Стосовно навчально-виховного процесу цей принцип спрямовано на таку організацію 
ФП, при якій форми, методи, засоби, інформаційно-технологічне забезпечення, суб’єкт і об’єкт 
навчання та виховання тісно пов'язані і знаходяться у взаємозалежності, яка б забезпечувала 
досягнення поставленої мети, завдань і найкращого кінцевого результату. Виявлення харак-
теру взаємодії компонентів системи ВПФП курсантів ВВНЗ й особливостей її внутрішньої 
будови дозволить надалі координувати та вдосконалити взаємовплив її компонентів і складо-
вих, підвищити ефективність функціонування 6, 8. 

Відзначаючи важливість різноманітності і характерів зв'язків між елементами системи, 
науковці 3, 9, 10 відзначають, що часом ці зв’язки відіграють більш важливу роль, ніж самі 
складові. Найбільш суттєвим у системі ВПФП виступає сукупність зв'язків загальнонаукової, 
теоретичної, професійної (практичної) підготовки стосовно тієї військової спеціальності, за-
для якої вона здійснюється, що логічно підтверджується з позицій теорії випереджувального 
відображення дійсності 1. Також ураховуються форми, методи та спеціалізовані засоби на-
вчання, рівень відповідності визначених замовником вихідних результатів, що сприятиме 
більш цілеспрямованому процесу підготовки курсантів до подальшого виконання службово-
бойових функцій за фахом 6, 7, 10. 

Надзвичайно важливого значення для якісного функціонування системи ВПФП набуває 
наявність зворотної аферентації (afferentis (з лат.  який приносить)  постійний потік нерво-
вих імпульсів, які надходять у центральну нервову систему від органів почуттів, що спри-
ймають інформацію як від зовнішніх подразників, так і від внутрішніх органів), що і є елеме-
нтом будь-якої функціональної системи 1, 9.  

Уся категорія зворотних результативних аферентацій поділяється на поетапну (відпові-
дає досягненню певної мети поведінкового акту) та санкціонувальну (сигналізує про закін-
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чення виконання вихідного наміру, який завершує відрізок поведінки) 1. У застосуванні до 
керованого навчально-виховного процесу ВПФП курсантів ВВНЗ тут вагомого значення на-
бувають чітке визначення мети й належний спосіб контролю. Тобто чим ясніше цільове уяв-
лення об’єкта навчання та виховання щодо вимог до його фахової готовності, тим чіткіше во-
но може порівнюватися з очікуваним кінцевим результатом 6, 7, 10. 

Важливого значення тут набуває використання ефективності впливу спеціалізованих за-
собів ФП на рівень професійної майстерності курсантів, що забезпечуватиме подальшу якість 
їхньої фахової діяльності. Це пояснюється (з позицій теорії перенесення функціональних сис-
тем 1  прим. авт.) мірою подібності провідних рівнів функціональних систем, які розвива-
ються під впливом різних навчальних дисциплін і понад усе активуються під час виконання 
навчально-бойових завдань професійної діяльності 5, 7. 

Систематичний контроль і зростання обсягу інформації про мету та результати власної 
фахової діяльності виступатимуть також мотивувальним і стимулювальним фактором у під-
вищенні продуктивності перспективної професійної роботи. Успішність досягнення мети на-
вчально-виховного процесу зумовлюється вирішенням завдань узгодженої взаємодії її елеме-
нтів і вимагає координованого управління всією системою 1, 8, 9. При цьому для ефектив-
ності функціонування системи навчання необхідно знайти оптимальну міру співвідношення в 
ній саме зв'язків управління та самоврядування, оскільки надто жорстке управління діяльніс-
тю учнів позбавляє їх ініціативи й самостійності. Проте недооцінювання тут керівної ролі не 
забезпечить знаходження найкоротших шляхів вирішення навчальних завдань 3.  

Для оптимізації механізму управління процесом ВПФП курсантів ВВНЗ найбільш важ-
ливим постає наявність взаємозв'язку інформації, що безперервно надходить з базовими знан-
нями та побудовою раціональних шляхів і способів перетворення інформації на теоретичні зна-
ння, методичні й організаційно-управлінські уміння та військово-прикладні навички 3, 6, 7.  

Отже, для забезпечення ефективного функціонування навчально-виховного процесу в 
межах системи ВПФП необхідно використовувати раціональне спрямування пізнавальної ді-
яльності курсантів на сприйняття інформації, яка надходить як у години навчальних занять, 
так і під час проведення форм ФП (самостійної підготовки, спортивно-масової роботи, ранко-
вої фізичної гімнастики та супутнього фізичного тренування під час навчально-бойової діяль-
ності) 10, а не доводити процес до необхідності подальшого перенавчання молодих офіцерів 
за результатами того, що чинна інформація не забезпечила належного засвоєння предмета на-
вчання 2.  

Процес упорядкування системи ВПФП, її підсистем, компонентів і складових повинен 
здійснюватися в напрямку єдності й мати конкретний апарат упорядкування 5, тобто систе-
моутворювальний чинник. Формування та розвиток будь-якої системи у функціональному 
відношенні відбувається на основі наявності, зростання, ускладнення й історичного розвитку 
системоутворювального чинника 1, 4, 9, 10. У зв'язку з цим, однією з основних умов високої 
ефективності навчально-виховного процесу ВПФП виступає взаємодія системоутворюваль-
них чинників її компонентів для досягнення корисного кінцевого результату. При цьому вза-
ємозв’язок навчальних дисциплін усього навчально-виховного процесу ВВНЗ повинен забез-
печувати якісно нове підвищення вихідного рівня фізичної готовності курсантів до подаль-
шого виконання службово-бойових функцій фахової діяльності і створення міцної основи для 
успішного подальшого розвитку системи ВПФП 6, 10.  

Уся система ФП курсантів ВВНЗ за допомогою мережі комунікаційних зв'язків здійс-
нює взаємодію з навколишнім середовищем. Проведене науковцями 6, 7 теоретико-мето-
дичне обґрунтування й аналіз функціонування чинної системи ФП курсантів ВВНЗ показали, 
що до одного з основних чинників, який регламентує процес фізичного виховання майбутніх 
офіцерів, належать вимоги бойової підготовки видів Збройних сил як системи більш високого 
рангу.  

Вимоги бойової готовності Збройних сил здійснюють активізаційний вплив на стан 
усього навчально-виховного процесу ВВНЗ та ФП ЗС (як окремої підсистеми), зумовлюють 
зміни елементів її структури відповідно до завдань навчально-бойової діяльності. Крім того, 
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бойова підготовка як система вищого рівня накладає свої обмеження на організацію ФП 
ВВНЗ і підпорядковує її своїм закономірностям розвитку й функціонування 6, 7, 10. 

Таким чином основою формування системи ВПФП курсантів ВВНЗ є наявність, як сис-
темоутворювального чинника, корисного кінцевого результату функціонування навчально-
виховного процесу з ФП  підготовка офіцера з максимально високим рівнем військово-при-
кладної готовності до виконання службово-бойових функцій за фаховим призначенням. А си-
стемоутворювальним чинником компонентів чи складових цієї системи виступає сукупний 
результат певним чином підібраних форм, методів і спеціалізованих засобів ФП. 

Для визначення стану функціонування чинної системи ФП у травні-вересні 2011 року 
на базі трьох видових ВВНЗ ЗС України (Академії військово-морських сил імені П.С. Нахі-
мова, Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Харківського універ-
ситету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба) було проведено дослідження у вигляді незалеж-
ного констатуюального експерименту. За результатами цієї роботи визначено, що рівень роз-
витку прикладних фізичних якостей майбутніх офіцерів видових ВВНЗ ЗС України, який до-
стовірно кореляційно взаємозалежний (r=0,447) із рівнем їхньої професійної готовності, ви-
явився не доопрацьованим і достовірно нижчим (р<0,001) від оцінного рівня загальних фізич-
них якостей курсантів.  

Це підтверджує доцільність запровадження військово-прикладної спрямованості чинно-
го процесу фізичного виховання курсантів ВВНЗ для досягнення максимального рівня їхньої 
готовності до виконання службових функцій і типових завдань перспективної фахової діяль-
ності та виступає однією з головних передумов формування системи ВПФП курсантів ВВНЗ.  

Критичний аналіз розвитку системи ФП курсантів ВВНЗ припускає постійне оптималь-
не вирішення завдань, перебираючи можливі альтернативи для посилення «слабкої ланки» 
діючої системи 6, 7. Досягнення запланованого, в нашому випадку, корисного вихідного ре-
зультату навчально-виховного процесу з ФП у ВВНЗ ми здійснюватимемо за допомогою по-
слідовної оптимізації компонентів «слабкої ланки» та взаємного коригування інших елемен-
тів чинної системи ФП. 

Дослідження системи ФП курсантів ВВНЗ, який ми провели на основі системного під-
ходу, передбачає оптимізацію її основних елементів, прогнозування й експериментальне об-
ґрунтування чинних форм, методів і засобів навчання та контролю. Це, своєю чергою, забез-
печило більш детальний розбір структури й особливостей функціонування цієї системи та ви-
явило низку актуальних питань, що потребують подальшого дослідження, а саме:  

- наукове обґрунтування військово-прикладної та спеціальної спрямованості ФП кур-
сантів ВВНЗ;  

- обґрунтування та підвищення освітнього значення системи ВПФП для майбутніх 
офіцерів;  

- поглиблене обґрунтування та наближення до вимог бойової підготовки збройних сил 
нормативної бази системи ФП ВВНЗ;  

- пошук інтерактивних методів організації та мотивації до занять ФП шляхом викори-
стання спеціальних засобів ФП у поєднанні їх виконання з елементами бойової підготовки. 

Виконання цього дослідження забезпечило також можливість сформувати первинне тлу-
мачення терміна «система ВПФП курсантів ВВНЗ»  це комплекс взаємопов’язаних складо-
вих, взаємодія яких забезпечує поетапний спеціалізований вплив навчально-виховного проце-
су з ФП на досягнення майбутніми офіцерами максимально високого рівня військово-при-
кладної готовності до виконання службово-бойових функцій за фаховим призначенням. 

Висновки. 
Завдяки викладеному вище матеріалу ми розкрили передумови формування.  
1. Військово-прикладної фізичної підготовки, які визначають фізичні якостей, розвиток 

яких дозволяє досягнути максимального рівня готовності військовослужбовців до виконання 
службових функцій та типових завдань. 

Сформульовано дефініцію системи ВПФП курсантів ВВНЗ. Це дозволило дійти виснов-
ку  для отримання наукової інформації щодо стану, змін, конкретних функціональних харак-
теристик та можливих комбінацій параметрів навчально-виховного процесу з ФП курсантів. 
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2. Сформовано тлумачення терміну «система ВПФП курсантів ВВНЗ». 
В перспективі спрямовуємо наші дослідження на формування структурної моделі сис-

теми ВПФП, що, на нашу думку, сприятиме вирішенню проблеми науково-прикладного зна-
чення з вдосконалення якості функціонування чинного навчально-виховного процесу ФП ку-
рсантів ВВНЗ. 
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Аннотация. Научно-прикладная проблема выполненного исследования определена отсутствием адапти-
рованной к существующим требованиям тактики ведения боевых действий систематизации физической подго-
товки курсантов высших военных учебных заведений в аспекте обеспечения максимально высокого уровня во-
енно-прикладной физической готовности будущих офицеров к выполнению профессиональных обязанностей. 
Благодаря проведенному теоретическому анализу, обобщению результатов научных исследований и констати-
рующему эксперименту определены предпосылки формирования и дефиницию системы военно-прикладной фи-
зической подготовки курсантов. 
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Abstract. Scientific and practical problem is the lack of effective systematization of physical cadets' training of 
higher military schools, that is adapted to the current requirements tactics of conducting hostilities. Especially the ensuring 
the highest level of military-applied physical readiness for future officers to perform professional duties. Prerequisites for 
the formation and definition of military-applied physical cadets' training were determined with a help of theoretical analy-
sis, generalization of science research results and ascertaining experiment. 
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