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Анотація. Психологічна підготовка займає провідне місце в системі навчання і вдосконалення кур-
сантів і військовослужбовців Збройних сил України. У статті розглянуто питання значущості психічних 
станів у системі фізичного вдосконалення військовослужбовців. На основі теоретичних і власних дослі-
джень за методикою САН (самопочуття, активність, настрій) зроблено висновки щодо позитивної залеж-
ності результативності фізичної діяльності курсантів Академії сухопутних військ і військовослужбовців 
строкової служби від стану самопочуття та настрою. 
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Постановка проблеми. Теорія і військова практика доводять, що фізична підготовка є 
важливим засобом забезпечення високого рівня боєздатності військ будь-якої армії [1, 8, 12]. 
Вона є невід’ємною частиною бойової підготовки військовослужбовців і забезпечує здатність 
долати значні фізичні навантаження і психічні напруження, зберігати їх працездатність і шви-
дше відновлювати рівень боєготовності [2, 10, 11]. 

Вивчення військового досвіду провідних країн показує, що армії країн Євроатлантично-
го альянсу комплектуються на контрактній основі. Провідним критерієм відбору до лав 
Збройних сил країн НАТО є високий рівень фізичної підготовленості кандидатів на військову 
службу. Чотири рази на рік військовослужбовці повинні складати нормативи з фізичної під-
готовки (ФП) – це обумовлено контрактом. Невиконання залікових нормативів вважається 
порушенням умов контракту і призводить до звільнення військовослужбовців [1, 12]. 

В український армії фізична підготовка має певні проблеми [3]. Статистичні дані свід-
чать, що значна кількість військовослужбовців (особливо контрактників – офіцерів та прапор-
щиків) нездатні виконати належним чином нормативи з ФП [7]. При чому в багатьох випадках 
цьому заважає їх психологічна неготовність [4, 12]. Проте багаторічна практика навчально-
бойової підготовки військ доводить, що військовослужбовці з високим рівнем психологічної 
підготовленості є найбільш дисциплінованими і стійкими в бойових умовах. Засоби фізичної 
підготовки, завдяки численному арсеналу вправ та можливостей моделювати умови їх вико-
нання, стають потужним джерелом удосконалення психологічної підготовки [11]. Доведено, 
що при вмілому застосуванні засобів ФП, правильній побудові процесу підготовки й продума-
ному режимі навантажень на тлі достатнього емоційного напруження можна підвищити стій-
кість організму до впливу психогенних факторів бойової діяльності на 30–40% [5, 9].  

Аналіз фахової літератури свідчить про наявність чисельних публікацій, присвячених 
питанням значущості психологічної готовності для високих результатів у спорті [6,9]. Є та-
кож достатня кількість напрацювань військових фахівців щодо особливостей процесу психо-
логічної підготовки військовослужбовців до професійної діяльності [2]. Дослідження М. Ва-
рія, М. Козяра, М. Коваль, А. Барабанщикова та інших науковців свідчать про те, що резуль-
тативність професійної діяльності військовослужбовців багато в чому залежить не лише від 
глибини усвідомлення військового обов’язку і особистої відповідальності за виконання про-
фесійної діяльності, а й від самопочуття, активності й настрою [4]. При виявленні певних па-
раметрів такої залежності можна розробити систему вправ і умови їх виконання для вдоско-
налення психологічної готовності військовослужбовців.  

Постановка завдань і методика дослідження. На наш погляд є недостатня кількість 
досліджень взаємозв’язку психічного стану військовослужбовців із результатами їх фізичної 
діяльності (виконанням певних нормативів, де основним фактором є стан фізичної підготов-
леності). Тому було поставлено завдання з’ясувати вплив окремих компонентів психічного 
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стану військовослужбовців на результативність їх фізичної діяльності. Роботу виконано за 
планом НДР Управління фізичною підготовкою Збройних сил України «Дослідження дина-
міки психофізіологічних функцій організму, стану здоров’я та фізичного розвитку курсантів, 
що навчаються за різними військовими спеціальностями». 

Найбільш прийнятною і простою методикою для вимірювання психічного стану було 
обрано методику САН, розроблену в Санкт-Петербурзькій військово-медичній академії. Ця 
методика передбачає заповнення опитувального листа, за допомогою якого можна оцінити 
психічний стан особистості за такими показниками: самопочуття, активність, настрій.  

Дослідження проводилося серед курсантів другого курсу Академії сухопутних військ 
спеціальності ракетних військ і наземної артилерії (17 осіб) і військовослужбовців 169 навча-
льного центру (17 осіб). Обраний контингент практично не відрізнявся за показниками віку і 
фізичної підготовленості (табл. 1).  

Таблиця 1  
Показники фізичної підготовленості курсантів АСВ  

і військовослужбовців 169 навчального центру  
 

Показники Одиниця виміру 1 група курсанти 2 група в/с 
Вік роки 18,8 ±0,2 18,9 ±0,3 
Підтягування кількість разів 9,9 ±0,15 9,1 ±0,16 
Комплексно-силова вправа кількість разів 43 ±0.4 42 ±0,5 
Стрибок у довжину з місця см 213,2 ±0,6 215,4 ±0,5 
Біг на 100 м с 15,4 ±0,1_ 15,5 ±0,2 
Крос на 3000 м с 846,4 ±16,9 839,1 ±15,2 

 

Для контролю результативності діяльності у стані психічного напруження ми обрали 
вправу – загальна контрольна вправа на смузі перешкод, оскільки дії при її виконанні мають 
військово-прикладну спрямованість і обмежені в часі, що також наближує до умов бойової 
діяльності.  

Показники психічної діяльності у тривимірному визначенні (самопочуття – комфорт-
не, середньої комфортності, дискомфортне; активності – високий рівень, середній, низький; 
настрій – добрий, задовільний, поганий) у ході дослідження порівнювалися з оцінками за ви-
конання контрольної вправи. 

Порівняння психічного стану військовослужбовців обох підрозділів перед виконанням 
нормативів з фізичної підготовки показало, що показники самопочуття двох груп досліджу-
ваних мають невелику розбіжність (рис. 1).  

Осіб, самопочуття яких було визначено як комфортне, серед курсантів виявилося біль-
ше – 59% проти 46% військовослужбовців. Разом з тим у курсантському середовищі перед 
виконанням контрольних нормативів з фізичної підготовки менше таких, які мають стан се-
редньої комфортності (29% проти 35%) і дискомфортне самопочуття 12% і 18% відповідно у 
порівнянні із військовослужбовцями. 
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Рис. 1. Показники самопочуття (комфортність) курсантів АСВ (Р 1)  
і військовослужбовців (Р 2), у % 

Примітки: 1 – комфортне; 2 – середньої комфортності; 3 – дискомфортне. 
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Вивчення, аналіз і порівняння показників активності курсантів і військовослужбовців 
перед випробуваннями з фізичної підготовки показали таке (рис. 2). 

Як свідчать результати обчислення отриманих даних, курсантів з високим рівнем актив-
ності виявлено дещо більше, порівняно із військовослужбовцями (53% і 47% відповідно). Од-
ночасно серед курсантів менше осіб із низькою активністю (7% і 12% відповідно). У процесі 
обробки результатів виявлено приблизно однакову кількість осіб обох груп, які мають серед-
ній рівень активності (41% – курсанти, 41% – військовослужбовці). 

 

1
2

3

0

10

20

30

40

50

60

курсанти; 

В/служб.

 
Рис. 2. Показники рівня активності курсантів АСВ і військовослужбовців у % 
 

Примітки: 1– високий рівень активності; 2 – середній; 3 – низький. 
 

Якщо вивчення перших двох ознак (комфортності й активності) за методикою САН не 
дало суттєво відмінних результатів (рис.1 та 2), то показники настрою представників обох 
підрозділів мали більші розбіжності. Розподіл учасників дослідження на умовні групи за по-
казниками настрою перед виконанням нормативів із фізичної підготовки подано на рис. 3.  
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Рис. 3. Розподіл учасників дослідження за показниками настрою у % 
(Р 1 – курсанти; Р 2 – військовослужбовці) 

 

Примітки: 1 – добрий настрій; 2 – задовільний; 3 – поганий. 
 

Згідно з даними гістограми, курсантів із добрим настроєм було виявлено дещо більше – 
60% порівняно із 53% складу військовослужбовців. Дещо більшою виявилася також кількість 
курсантів, які зазначили задовільний настрій (23% проти 17%). Разом з тим у результаті під-
рахунків відповідей найбільшу відмінність склали групи досліджуваних із поганим настроєм 
перед участю у випробуваннях з фізичної підготовки. Таких курсантів лише 17%, водночас як 
у групі військовослужбовців поганий настрій зафіксовано в кожного третього (30%).  

Аналіз і порівняння показників психічного стану представників двох груп учасників до-
слідження показав, що в курсантів АСВ позитивні оцінки психічного стану дещо переважа-
ють порівняно із військовослужбовцями.  

Аналіз оцінок за виконання обраної контрольної вправи двома групами показав таке 
(рис. 4). 
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Рис. 4. Результативність виконання вправи (подолання загальної контрольної смуги  
перешкод) курсантами АСВ та військовослужбовцями у % 

(P1 – курсанти P2 – військовослужбовці 169 навчального центру) 
 

Примітки: 1 – оцінка відмінно; 2 – добре; 3 – задовільно; 4 – незадовільно. 
 

Курсантів, які отримали за виконання вправи оцінку «відмінно», було 35%, водночас се-
ред військовослужбовців таких було значно менше – 22%. Завершили виконання нормативу з 
оцінкою «добре» також більша кількість курсантів (47% проти 30% військовослужбовців). 
Оцінку «задовільно» отримали 18% від кількості курсантів, тоді як у військовослужбовців 
цей показник мав 30%. Одночасно слід зазначити, що серед курсантів, учасників випробу-
вань, не було жодного, який би отримав оцінку «незадовільно». Натомість зазначена оцінка 
була виставлена 18% військовослужбовцям.  

Проведене дослідження свідчить про взаємообумовленість ефективності фізичної дія-
льності не лише від рівня фізичної підготовленості, а особливо від самопочуття, активності, 
настрою індивіда, параметрів, що характеризують його психічний стан. 

Отже, можна вважати, що позитивний настрій, достатній рівень активності й комфорт-
ності курсантів дозволив показати кращу результативність при виконанні вправи. 

Висновок. Виявлено, що результативність фізичної діяльності багато в чому залежить 
від психічного стану особи, і особливо від її настрою, бажання виконувати запропоновану 
програму дій. 

Тому фахівцям фізичної підготовки і спорту необхідно звертати увагу на формування 
психічної стійкості, яка є одним із компонентів психологічної готовності й успішно форму-
ється в процесі спеціально організованих занять фізичними вправами. Для цього потрібно 
ширше використовувати засоби для зміцнення мотивації, популяризації здорового способу 
життя та формування морально якостей, які стануть стрижнем сучасного воїна-професіонала. 
Рекомендується застосовувати виконання таких вправ: 

- з елементами новизни, небезпеки, які потребують прояву ризику, з поступовим 
ускладненням умов їх виконання; 

- з великими і тривалими фізичними навантаженнями на тлі психічних напружень; 
- із необхідністю швидко приймати рішення та точно діяти в мінливих умовах. 
Перспективи подальших досліджень. Наступні дослідження ми плануємо провести 

для виявлення впливу рівня стійкості до різних перешкод на результативність професійної 
діяльності військових спеціалістів у період їх навчання.  
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ПСИХИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ФИЗИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

 

Вячеслав АФОНИН, Людмила КИЗЛО, Сергей ФЕДАК 
 

Научный центр Академии сухопутных войск 
 

Анотация. Психологическая подготовка занимает ведущее место в системе обучения и совершенствова-
ния курсантов и военнослужащих Вооруженных сил Украины. В статье рассматривается вопрос важности пси-
хических состояний в системе физического усовершенствования военнослужащих. На основе теоретических и 
собственных исследований по методике САН (самочувствие, активность, настроение) сделаны выводы о позити-
вной зависимости результативности физической деятельности курсантов АСВ и военнослужащих срочной служ-
бы от хорошего самочувствия и настроения. 

 

Ключевые слова: психика, психологическая подготовка, методика САН, физическая активность, контро-
льные упражнения. 

 
 
 

MENTAL STATE AND EFFECTIVENESS OF SERVICEMEN PHYSICAL ACTIVITY 
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Abstract. Psychological training has leading position in cadets and servicemen educational system in the Armed 
Forces of Ukraine. The article considers the importance of mental state in the system of servicemen physical development. 
Based on the theoretical and personal research, conducted by the FAM method (feeling of well-being, activity, and mood) 
conclusions have been drawn about positive influence of physical activity effectiveness of Army Academy cadets and 
conscripts upon feeling of well-being and good mood.  

 

Key words: psychic, psychological training, FAD method, physical activity, muscular endurance tests. 
 


