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УДК 355.233.2:796 (075.8) 

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ПРОФЕСІЙНОГО ВІДБОРУ,  

ФІЗИЧНОЇ ТА ТРЕНАЖЕРНОЇ ПІДГОТОВКИ НА УСПІШНІСТЬ  

ЛЬОТНОГО НАВЧАННЯ КУРСАНТІВ 

Віталій Золочевський, Федір Попов, Владислав Откидач  
Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба 

Анотації: 
Актуальність теми дослідження. 

Одним з напрямків удосконалення 
професійної підготовки майбутніх 
льотчиків є створення фундаменту 
загальних і спеціальних фізичних 
якостей на етапі початкового льотного 
навчання. Але, як показують результати 
проведення вступних випробувань з 
фізичної підготовки, до військових 
закладів вищої освіти (ВЗВО) на льотні 
спеціальності вступають абітурієнти з 
різним рівнем фізичної підготовленості, 

 
Research of influence of professional 

selection, physical and trainer 
preparation is on success  
of flying studies of cadets  

Actuality of research theme. One 
of directions of improvement of 
professional preparation of future pilots 
there is creation of foundation of general 
and special physical qualities on the stage 
of initial flying studies. But, as results 
of realization of introductory tests show 
from physical preparation, to military 

 
Исследования влияния профессионального 

отбора, физической и тренажной 
подготовки на успешность  

летного обучения курсантов  
Актуальность темы исследования. 

Одним из направлений усовершенствования 
профессиональной подготовки будущих летчи-
ков является создание фундамента общих и 
специальных физических качеств на этапе на-
чального летного обучения. Но как показывают 
результаты проведения вступительных экзаме-
нов по физической подготовке, в военные 
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які в більшості своєї «умовно готові» до 
льотної діяльності. Необхідність 
подолання даного протиріччя потребує 
розробки практичних рекомендацій і 
вимог до системи відбору, рівня 
фізичної підготовленості, методики 
формування професійно-важливих 
якостей майбутніх льотчиків, що 
визначає актуальність дослідження 
впливу результатів професійно-
психологічного відбору, фізичної та 
тренажної підготовки на успішність 
льотного навчання курсантів.  

Методологія дослідження. Мета 
дослідження – встановити ступінь 
впливу результатів професійно-
психологічного відбору, фізичної та 
тренажної підготовки на успішність 
льотного навчання курсантів. Методи 
дослідження – теоретичний аналіз 
літературних джерел, вивчення 
документів обліку успішності навчання 
курсантів, педагогічні спостереження, 
психолого-педагогічне тестування, 
методи математичної статистики.  

Результати роботи та ключові 
висновки. У ході дослідження 
встановлено, що перед вивізними 
польотами необхідно враховувати 
показники навчання курсантів-льотчиків 
з тренажної та фізичної підготовки за 
групами професійно-психологічного 
відбору, що дозволить більш точно 
скласти майбутній прогноз успішності їх 
льотного навчання. Прогноз доцільності 
льотного навчання можна скласти тільки 
на основі комплексного аналізу 
результатів професійно-психологічного 
відбору, фізичної та тренажної 
підготовки курсантів-льотчиків. 

establishments of higher education on flying 
specialities university entrants enter with the 
different level of physical preparedness, that 
in majority it «conditionally ready» to flying 
activity. The necessity of overcoming of this 
contradiction needs development 
of practical recommendations and system 
requirements selection, level of physical 
preparedness, methodology of forming 
professionally-important qualities of future 
pilots, that determines actuality of research 
of influence of results of professionally-
psychological selection, physical and 
aircraft training preparation on success 
of flying studies of cadets.  

Research methodology. Research 
aim – to set the degree of influence 
of results professionally-psychological 
selection, physical preparation on success 
of flying studies of cadets. Research 
methods are a theoretical analysis of literary 
sources, study of documents of account 
of success of studies of cadets, pedagogical 
supervisions, psychological-pedagogical 
testing, methods of mathematical statistics.  

Job performances and key 
conclusions. It is set during research, 
that before the exported flights it is 
necessary to take into account the indexes 
of studies of cadets-pilots from aircraft 
training and physical preparation after 
the groups of professionally-psychological 
selection that will allow more exactly to lay 
down the future prognosis of success them 
flying studies. The prognosis of expediency 
of flying studies can be laid down only 
on the basis of complex analysis of results 
of professionally-psychological selection, 
physical and aircraft training preparation 
of cadets-pilots. 

заведения высшего образования (ВЗВО) на 
летные специальности поступают абитуриенты 
с разным уровнем физической подготовленнос-
ти, которые в большинстве своем «условно 
готовы» к летной деятельности. Необходи-
мость преодоления данного противоречия тре-
бует разработки практических рекомендаций и 
требований к системе отбора, уровню физичес-
кой подготовленности, разработки методики 
формирования профессионально-важных 
качеств будущих летчиков, что определяет 
актуальность исследования влияния результа-
тов профессионально-психологического 
отбора, физической и тренажной подготовки 
на успешность летного обучения курсантов.  

Методология исследования. Цель 
исследования – установить степень влияния 
профессионально-психологического отбора, 
физической и тренажной подготовки на 
успешность летного обучения курсантов. 
Методы исследования – теоретический анализ 
литературных источников, изучение 
документов учета успеваемости курсантов, 
педагогические наблюдения, психолого-
педагогическое тестирование, методы 
математической статистики.  

Результаты работы и ключевые 
выводы. В ходе исследования установлено, 
что перед вывозными полетами необходимо 
учитывать результаты обучения курсантов-
летчиков по тренажной и физической 
подготовке по группам профессионально-
психологического отбора, что позволит более 
точно составить будущий прогноз 
успешности их летного обучения. Прогноз 
целесообразности летного обучения можно 
составить только на основе комплексного 
анализа результатов профессионально-
психологического отбора, физической и 
тренажной подготовки курсантов-летчиков. 

Ключові слова: 
майбутні льотчики, фізичне 

виховання, льотні здібності, професійна 
підготовка, результати навчання. 

 
future pilots, flying capabilities, 

professional preparation, results of studies. 

 
будущие летчики, физическое воспитание, 

летные качества, профессиональная 
подготовка, результаты обучения. 

 

Постановка проблеми. Серед небезпечних військових професій особливе місце посідає 

професія льотчика. Специфічними особливостями військово-професійної діяльності льотного 

складу є те, що льотна експлуатація та бойове застосування сучасних літальних апаратів супро-

воджується перенесенням значних розумових і психофізіологічних навантажень, викликаних 

необхідністю переробки великого потоку інформації в польоті, діяльністю в умовах гострого 

дефіциту часу, відірваністю від землі, високим нервово-емоційним напруженням, відповідаль-

ністю за прийняття і реалізацію рішення залежно від складності та характеру польотного зав-

дання, а також впливом на організм льотчика несприятливих факторів польоту: висотні пере-
вантаження, заколихування, кисневе голодування, шум, вібрація, обмеження рухової активнос-

ті (гіпокінезія, гіподинамія, монотонія) тощо [1–6, 9, 11, 12]. 

Професійна підготовка льотного складу – складний і багатогранний процес. Кінцевий ре-

зультат цього процесу залежить від ефективності комплексного застосування на етапах навчан-

ня майбутніх льотчиків усіх його складових: теоретичної, фізичної, психологічної, тренажної, 
льотної, спеціальної і військово-професійної підготовки [3, 5–8, 10, 16]. 

На первинному етапі льотного навчання курсантів основними компонентами є теоретична 

підготовка, загальна і спеціальна фізична підготовка, тренажна підготовка, парашутна та допо-

льотна підготовка [1, 12]. 

Одним з напрямків удосконалення професійної підготовки майбутніх льотчиків є створен-
ня фундаменту загальних і спеціальних фізичних якостей на етапі до польотного навчання [1, 5, 
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12, 13]. Але, як показують результати вступних випробувань з фізичної підготовки, до військо-
вих закладів вищої освіти (ВЗВО) на льотні спеціальності вступають абітурієнти з доволі різни-
ми показниками фізичного розвитку та рівнем фізичної підготовленості, які в більшості своєї 
«умовно готові» до льотної діяльності. Встановлено, що вивчення рухових здібностей кандида-
тів у ВЗВО дозволяє з точністю до 80% визначити осіб, льотне навчання яких виявиться мало 
доцільним [9, 12, 14]. 

Необхідність подолання даного протиріччя потребує розробки практичних рекомендацій і 
вимог до системи відбору, рівня фізичної підготовленості, методики формування професійно-
важливих якостей майбутніх льотчиків, що визначає актуальність дослідження впливу резуль-
татів професійно-психологічного відбору, фізичної та тренажної підготовки на успішність 
льотного навчання курсантів. 

Дослідження виконано відповідно до плану науково-дослідних робіт Повітряних Сил 
Збройних Сил України та є складовою науково-дослідної роботи «Обґрунтування норм фізич-
ного та психоемоційного навантаження військовослужбовців під час ведення бойових дій», 
шифр «Гармонія» за номером державної реєстрації 0101U002465. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання вдосконалення та оптимізації змісту 
психофізичної підготовки льотчиків у процесі професійної підготовки в своїх працях досліджу-
вали А. Архангельський, 1947; Д. Архангельський, 1983; А. Бабаєв, 1952; К. Бриков, 1967, 
1972; С. Важенин, 1989, 1990; О. Лупачев, 1992; А. Горелов, В. Марищук, 2003; Т. Джамгаров, 
1963; Н. Канішевська, 2012, О. Керницький, 2004, В. Кирпенко, 2013; М. Лобжа, В. Щеголев, 
1991; Р. Макаров, І. Кришкевич, 1981, 2002, 2007; А. Маракушин, 2006; Ф. Попов, 1980–2017; 
О. Толстов, 2000 та ін. 

Аналіз літературних джерел, показує, що формування спеціальних і професійно-важливих 
психофізіологічних якостей курсантів-льотчиків залежить від умілого науково обґрунтованого 
педагогічного управління процесом психофізичної підготовки на етапах навчання (моделюван-
ня, прогнозування, програмування, методичне забезпечення, проведення, контроль та корекція) 
в системі професійної підготовки майбутніх льотчиків [9, 10, 14]. 

Результати багатьох досліджень (А. Злотніков, 2009, В. Кирпенко, 2013; Р. Макаров, 2002; 
А. Маракушин, 2006; Ф. Попов, 2000–2016; О. Толстов, 2000), показують, що шляхом вивчення 
і оцінювання необхідних майбутньому льотчику рухових здібностей і психологічних якостей 
вдається суттєво підвищити ефективність прогнозу льотної успішності курсантів. 

Виходячи з цього, прогноз льотної успішності курсантів до початку льотного навчання 
можна скласти тільки при комплексному аналізі результатів професійно-психологічного відбо-
ру, фізичної та тренажної підготовки. 

Мета дослідження – встановити ступінь впливу результатів професійно-психологічного 
відбору, фізичної та тренажної підготовки на успішність льотного навчання курсантів для роз-
робки практичних рекомендацій і вимог до системи відбору, рівня фізичної підготовленості, 
методики формування професійно-важливих якостей майбутніх льотчиків. 

Матеріал і методи дослідження. У дослідженні брали участь 52 курсанти-льотчики 4–5 
курсу Харківського національного університету Повітряних Сил віком 20–25 років, які дали 
згоду на участь в експерименті. 

Дослідження проводилось у період 2016–2018 років, на протязі яких вивчались та аналізу-
вались результати проходження професійно-психологічного відбору (ППВ), фізичної та тре-
нажної підготовки за результатами складання заліково-екзаменаційних сесій, успішність льот-
ного навчання курсантів за результатами проходження льотних практик. 

Професійно-психологічний відбір (ППВ) курсантів здійснювався за допомогою методів 
психодіагностики (опитувальників, психологічних тестів) під час їх вступу до ВЗВО та щоріч-
но перед проходженням льотної практики. За показниками ППВ відповідно до визначеного рів-
ня професійних здібностей до льотної підготовки курсантів було розподілено до І, ІІ, ІІІ групи 
профвідбору. 



І. Науковий напрям 
 

 
63 

 

Рівень фізичної підготовленості курсантів відповідно до Тимчасової настанови з фізичної 

підготовки в Збройних Силах України (ТНФП–2014) визначався щомісячно та за результатами 
заліків і екзаменів за виконання комплексів фізичних вправ, які входять до програми навчання і 

характеризують основні загальні та спеціальні фізичні якості і прикладні рухливі навички: 

біг на 100 м, підтягування на перекладині, біг на 1 км, прийоми рукопашного бою, оберти на 

стаціонарному гімнастичному колесі [15, 16]. Оцінка фізичної підготовки курсантів складаєть-

ся із суми балів за виконання всіх призначених для перевірки вправ, які нараховуються відпо-
відно до Таблиці нарахування балів за виконання вправ з фізичної підготовки (додаток 15 до 

ТНФП–2014) i визначається відповідно до Таблиці нормативів оцінки загальної фізичної підго-

товленості військовослужбовців (додаток 17 до ТНФП–2014) [15, 16] з переведенням у націо-

нальну 5-ти бальну шкалу. 
Рівень тренажної підготовки курсантів оцінювався за результатами виконання екзаменацій-

них польотів на тренажерах літаків Л-39 – ТКС-Л39С, МіГ-29 – КТС-21М, Су-25 – КТС-18М, 

Су-27 – КТС-23М. Оцінка тренажної підготовки визначалася за сумою балів, отриманих кур-

сантами за результатами експрес-опитування перед екзаменаційними польотами на тренажері, 

за техніку пілотування та виконання практичних дій в особливих випадках польоту на тренаже-
рі з переведенням у національну 5-ти бальну шкалу. 

Методи дослідження: теоретичний аналіз літературних джерел, вивчення документів облі-

ку успішності курсантів (заліково-екзаменаційних відомостей з фізичної, тренажної та льотної 

підготовки), аналіз показників щорічного рейтингу курсантів, педагогічні спостереження, пси-
холого-педагогічне тестування, методи математичної статистики. 

Статистичний аналіз – визначалося математичне очікування та середнє квадратичне відхи-

лення результатів ППВ, фізичної та тренажної підготовки, льотної успішності курсантів. Від-

мінність результатів навчання курсантів за групами ППВ вважалася вірогідною при рівні зна-

чимості p < 0,05. 
Результати дослідження. Характеристику професійної підготовки курсантів-льотчиків ви-

пускних курсів за групами професійного відбору наведено у таблиці 1. 

Таблиця 1 

Характеристика професійної підготовки курсантів-льотчиків 

випускних курсів за групами професійного відбору 

Г
р
у
п

а 

П
П

В
 

К
іл

ьк
іс

ть
 

к
у
р
са

н
ті

в
 

% 

Теоретична 
підготовка 

Тренажна 
підготовка 

Результати льотної підготовки 

Кількість 
виконаних польотів 

Наліт в годинах 

X ± m р X ± m р X ± m р X ± m р 

І 4 8 4,06±0,28 >0,05 4,0±0,22 >0,05 303±2,61 >0,05 145,47±1,9 >0,05 

II 22 42 3,98±0,68 <0,05 4,45±0,27 <0,05 267±2,4 <0,05 128,30±2,2 <0,05 

ІІІ (а) 15 29 3,77±0,82 >0,05 4,1±0,25 >0,05 270±2,5 <0,05 128,38±2,34 <0,05 

ІІІ (б) 11 21 3,41±0,86 >0,05 3,72±0,64 >0,05 274±2,9 <0,05 128,25±1,86 >0,05 
 
З аналізу таблиці 1 видно, що кількість виконаних польотів в залежності від групи профе-

сійного відбору відрізняється мало (p<0,05). Враховуючи практично однаковий рівень льотної 
підготовки курсантів-випускників, вся різниця полягає у додаткових вивізних та контрольних 

польотах, яка складає максимум 7 польотів між курсантами ІІ і ІІІ (б) груп при практично одна-

ковому нальоті. 

Рівень теоретичної та тренажної підготовки, суттєво відрізняється у курсантів ІІІ (а) і ІІІ (б) 
груп професійного відбору (р>0,05). 

Важливим показником є розподіл курсантів-випускників по родам авіації. Так, у винищу-

вальну авіацію було направлено 55,9% випускників з ІІ-ю групою професійного відбору, у бом-

бардувальну та військово-транспортну авіацію було направлено 44,4% курсантів з ІІІ (б) гру-

пою і тільки 33,3% з ІІ-ю групою професійного відбору. 
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У період льотного навчання низькі результати льотної успішності показали близько 43% 

курсантів-льотчиків з ІІ, ІІІ (а) та ІІІ (б) груп професійного відбору. Характеристику професій-
ної підготовки курсантів-льотчиків з низькими показниками льотної успішності за групами 

професійного відбору наведено у таблиці 2. 

Таблиця 2 

Характеристика професійної підготовки курсантів-льотчиків  

з низькими показниками льотної успішності за групами професійного відбору 

Група ППВ % курсантів 
Тренажна підготовка Фізична підготовка 

X ± m р X ± m р 

І 0%     

II 11% 3,7 ± 0,84 <0,05 4,2 ± 0,26 <0,05 

Ш (а) 15% 3,5 ± 0,52 <0,05 3,6 ± 0,82 <0,05 

Ш (б) 17% 3,3 ± 0,36 <0,05 3,0 ± 0,64 <0,05 

Разом: 43%     
 
Дані наведені у таблиці 2 свідчать про те, що низькі результати льотної успішності показа-

ли більше всього курсанти з ІІІ (б) та ІІІ (а) групою професійного відбору (17% та 15% відпо-

відно), які мають невисокий середній бал з тренажної 3,3–3,5 та фізичної підготовки 3,0–3,6 

(p<0,05). 
Дискусія. За результати проведеного дослідження, ми дійшли висновку, що для більш до-

стовірного прогнозування льотної успішності необхідно дотримуватися наступних критеріїв 
під час складання прогнозу: 

1. Курсанти І та II групи професійного відбору з середнім балом оцінки з тренажної та фі-
зичної підготовки 4,0 і вище будуть мати гарні показники льотного навчання (p<0,05). 

2. Курсантів III групи професійного відбору доцільно поділити на підгрупи «а» (оцінка 3) і 
«б» (оцінка 2). 

3. Курсанти підгрупи ІІІ (а) з середнім балом оцінки з тренажної та фізичної підготовки 3,0 
і нижче виявляться неперспективними до льотного навчання, з середнім балом 4,0 будуть мати 
значні ускладнення в льотному навчанні, при оцінці 4,6–5,0 незначні ускладнення (р>0,05). 

4. Курсанти підгрупи ІІІ (б) з середнім балом оцінки з тренажної та фізичної підготовки 3,0 
і нижче виявляться неперспективними, з середнім балом 4,0–5,0 будуть мати значні ускладнен-
ня в льотному навчанні (р>0,05). 

Іншими авторами, які досліджували різнобічні аспекти означеної проблеми експеримен-
тально також встановлено, що вивчення рухових здатностей із використанням засобів фізичної 

підготовки кандидатів у льотні училища дозволяє з точністю до 80% виявляти осіб, подальше 
навчання, яких виявляється мало доцільним та осіб, які надалі успішно будуть опановувати 
програму льотного навчання [1, 11–13]. Визначено оптимальні рівні розвитку фізичних якостей 
(рівень розвитку швидкості 43,4 бала; сили 24,8 бала витривалості 39,7 бала), льотних здібнос-
тей (95,8 бала), функціонального стану курсантів-льотчиків (99,3 бала), які не передбачають ви-
никнення труднощів в опануванні всіх видів польотів [9]. За результатами експериментальних 
досліджень, проведених в авіаційних навчальних закладах було визначено, що серед курсантів, 
які мають відмінні показники психофізичної підготовки технікою пілотування успішно оволо-
діло майже 80% [8, 9, 12, 14]. 

Що підтверджує отримані нами результати досліджень щодо комплексного впливу профе-
сійно-психологічного відбору, фізичної та тренажної підготовки на успішність льотного на-
вчання курсантів. 

Висновки  
1. Перед виходом на вивізні польоти необхідно враховувати показники навчання курсантів-

льотчиків з тренажної та фізичної підготовки за групами професійно-психологічного відбору, 
що дозволить більш точно скласти майбутній прогноз успішності їх льотного навчання. 
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2. Більш достовірний прогноз льотної успішності курсантів до початку льотного навчання 

можна скласти тільки при комплексному аналізі результатів професійно-психологічного відбо-
ру, фізичної та тренажної підготовки майбутніх льотчиків. 

Перспективи подальших досліджень.Подальші дослідження планується спрямувати на 

пошук оптимальних шляхів вдосконалення професійно-психологічного відбору, удосконалення 

засобів, форм і методів спеціальної фізичної підготовки курсантів-льотчиків на етапах навчання. 
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