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Анотації: 

Актуальність теми дослідження. На 
сучасному етапі боєздатність Збройних 
Сил України забезпечується також висо-
ким рівнем військово-професійної підго-
товленості офіцерського складу, якістю 
та динамічністю освітнього процесу у 
військових закладах віщої освіти. Систе-
ма військової освіти як основне джерело 
підготовки та комплектування Збройних 
Сил України є невід’ємною складовою 
сектору безпеки і оборони країни з одно-
го боку, та підсистемою загальнодержав-
ної освіти України з іншого. На думку 
провідних дослідників військової освіти 
(М. Нещадим, В. Телелим, с. Полторак, 
Ю. Приходько), ця система у багатьох 
розвинутих країнах світу має вигляд кор-
поративної системи підготовки військо-
вих фахівців, призначення яких – вико-
нання завдань, зумовлених специфікою 
функціонування збройних сил і потребою 
їх застосування в конкретних умовах 
(операціях). Мета дослідження – вивчи-
ти літературні джерела та керівні доку-
менти щодо організації спеціальної фі-
зичної підготовки курсантів для визна-
чення шляхів формування психофізіоло-
гічної готовності курсантів до майбутньої 
військово-професійної діяльності засоба-
ми військово-спортивних багатоборств. 
Методи дослідження: теоретичний ана-
ліз та узагальнення літературних джерел, 
спеціальної науково-методичної літерату-
ри з фізичного виховання та спеціальної 
фізичної підготовки.  

Результати роботи та ключові 
висновки. Аналіз сучасного стану роз-
витку системи фізичної підготовки війсь-
ковослужбовців дозволяє зробити вис-
новки про недостатню дослідженість ас-
пектів формування психофізіологічної го-
товності курсантів до майбутньої військо-
во-професійної діяльності. Що актуалізує 
необхідність дослідження питання щодо 
оптимізації спеціальної фізичної підго-
товки курсантів шляхом використання 
засобів військово-спортивного багатобор-
ства.  

 
Theoretical Analisys of Organization of 

Special Physical Preparation of Students by 
Means of Military Sporting All-Round 

Actuality of research theme. At the 
present stage, the combat capability of the 
Armed forces of Ukraine is provided a high 
level of military-professional preparedness of 
officers, the quality and dynamism of the 
educational process in the military institutions 
of higher education. The system of military 
education as a major source of training and 
recruitment to the Armed Forces of Ukraine 
is an integral component of the security sector 
and defense of the country on the one hand, 
and a subsystem of the national education of 
Ukraine on the other. According to leading 
researchers military education 
(N. Neshchadim, V. Tellem, S. Poltorak, 
J. Prikhodko), this system in many developed 
countries of the world has the form of a 
corporate system of training of military 
specialists, the purpose of which – the tasks 
due to the specificity of functioning of the 
armed forces and the need for their 
application in specific conditions 
(operations). The purpose of the study – to 
study literary sources and guidelines on the 
organization of special physical preparation 
of students to determine the ways of forming 
of the psychophysiological readiness of 
cadets for future military-professional 
activities by means of military-sporting all-
round. Research methods: theoretical 
analysis and generalization of literary 
sources, special scientific and methodological 
literature on the physical education and 
special physical training.  

Job performances and key 
conclusions. Analysis of the current state of 
development of system of physical 
preparation of military personnel allows 
making a conclusion about the lack of 
research into the physiological aspects of 
formation of readiness of cadets for future 
military profession. This actualizes the need 
to investigate the issue of optimization of 
special physical training of cadets through the 
use of all-round sports equipment. 

 
Теоретический анализ организации 

специальной физической подготовки 
курсантов средствами военно-спортивных 

многоборств 

Актуальность темы исследования. На со-
временном этапе боеспособность Вооруженных 
Сил Украины обеспечивается также высоким 
уровнем военно-профессиональной подготов-
ленности офицерского состава, качества и дина-
мичности образовательного процесса в военных 
заведениях высшего образования. Система воен-
ного образования как основной источник подго-
товки и комплектования Вооруженных Сил Ук-
раины является неотъемлемой составляющей 
сектора безопасности и обороны страны с одной 
стороны, и подсистемой общегосударственной 
образования Украины с другой. По мнению ве-
дущих исследователей военного образования 
(Н. Нещадим, В. Телелим, С. Полторак, Ю. При-
ходько), эта система во многих развитых странах 
мира имеет вид корпоративной системы подго-
товки военных специалистов, назначение кото-
рых – выполнение задач, обусловленных специ-
фикой функционирования вооруженных сил и 
необходимости их применения в конкретных 
условиях (операциях). Цель исследования – 
изучить литературные источники и руководящие 
документы по организации специальной физи-
ческой подготовки курсантов для определения 
путей формирования психофизиологической го-
товности курсантов к будущей военно-профес-
сиональной деятельности средствами военно-
спортивных многоборью. Методы исследова-
ния: теоретический анализ и обобщение литера-
турных источников, специальной научно-мето-
дической литературы по физическому воспита-
нию и специальной физической подготовке.  

Результаты работы и ключевые выводы. 
Анализ современного состояния развития систе-
мы физической подготовки военнослужащих 
позволяет сделать вывод о недостаточной иссле-
дованности аспектов формирования психофи-
зиологической готовности курсантов к будущей 
военно-профессиональной деятельности. Что ак-
туализирует необходимость исследования во-
проса по оптимизации специальной физической 
подготовки курсантов путем использования 
средств военно-спортивных многоборий.  

Ключові слова:  
військово-спортивні багатоборства, фі-
зичне виховання, курсанти, фізична підго-
товка, спеціальна фізична підготовка, 
військовослужбовці. 
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Постановка проблеми. Корінні зміни у поглядах на Національну безпеку країни, тривала 

гібридна війна на сході України, реформування системи вищої освіти у відповідності до «Болон-

ського процесу» – ці фактори зумовлюють потребу реформування системи підготовки офіцер-

ських кадрів у Збройних Силах України. Після приєднання нашої держави у травні 2005 року до 

Європейського інтеграційного процесу в галузі вищої освіти постала необхідність трансформації 

військової освіти у трьохступеневу систему підготовки: «бакалавр – магістр – доктор філософії 

(кандидат наук)» [1]. 
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Підвищення продуктивності освітнього процесу, на думку дослідників, потребує вирішення 

проблем формування фахової компетентності майбутніх офіцерів за рахунок детального аналізу, 
усвідомлення та осмислення складових даного виду компетентності, а також визначення певного 

арсеналу умінь та навичок, що мають бути сформовані у курсанта в процесі навчання. Пробле-

мам компетентнісного підходу в освіті присвячено багато сучасних досліджень – В. Байденка, 

Г. Єльнікова, Е. Зеєра, О. Овчарука, А. Хуторського, В. Ягупова, В. Радкевича, А. Литвина, 

О. Рибчука, К. Рудницької [2–6].  
У цих працях визначено основні аспекти професійної компетентності як провідного 

компоненту якості професійної підготовки фахівця до сучасних вимог часу. 

Проте у педагогічній літературі, на наш погляд, недостатньо уваги приділено проблемі 

формування певної складової професійної компетентності офіцера пов’язаної із психофізіологіч-
ною готовністю майбутнього фахівця до ведення безпосередніх бойових дій у сучасних умовах 

(у тому числі в умовах гібридної війни). Досвід бойових дій в Операції Об’єднаних сил (ООС) та 

Антитерористичній операції (АТО) на сході України довів необхідність розвитку та удоскона-

лення військово-прикладних фізичних навичок військовослужбовців з пересування на полі бою, 

подолання природних та штучних перешкод у повному спорядженні та засобах балістичного 
захисту, ведення вогню зі стрілецької зброї з різних положень вдень і вночі, метання гранат, 

ближнього бою (в особливості рукопашного бою). 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Аналіз сучасних досліджень у галузі фізичної 

підготовки курсантів військових закладів освіти (О. Піддубний, 2003–2005; К. Пронтенко, 2009; 
С. Романчук, 2012; О. Ольховий, А. Маракушин, Ф. Попов, 2012; В. Паєвський, 2012; В. Кирпен-

ко, 2014; А. Одеров, 2014; І. Овчарук, 2008–2014; Т. Круцевич, 2012–2016; С. Федак, 2010–2014; 

В. Климович, 2012–2016; А. Яворський, 2014–2016; М. Корчагін, 2014–2017; В. Мельник, М. Да-

нилюк, П. Поцілуйко, 2017) доводить, що завдання формування психофізіологічної готовності 

офіцерів до майбутньої військово-професійної діяльності має вирішуватись за допомогою низки 
навчальних дисциплін професійно-орієнтованої (військово-професійної) підготовки, однією з 

яких є спеціальна фізична підготовка [7–13]. 

Проте, на наш погляд, у науковій літературі недостатньо висвітлені засоби, за допомогою 

яких можливо сформувати психофізіологічну готовність курсантів до ведення безпосередніх 

бойових дій у сучасних умовах (у тому числі в умовах гібридної війни), що актуалізує необхід-
ність вивчення стану дослідження питання організації спеціальної фізичної підготовки курсантів 

засобами військово-спортивних багатоборств. 

Мета дослідження – аналіз та узагальнення літературних джерел і керівних документів 

щодо організації спеціальної фізичної підготовки курсантів для визначення шляхів формування 

їх психофізіологічної готовності до майбутньої військово-професійної діяльності засобами 

військово-спортивних багатоборств. 

Матеріал і методи дослідження. Було опрацьовано та проаналізовано 106 літературних 

джерел за напрямками: теорія методика фізичного виховання та спорту; система військової осві-

ти, як основне джерело підготовки та комплектування Збройних Сил України; фізична підготов-
ка курсантів військових закладів освіти; спеціальна фізична підготовка військовослужбовців 

різних військових спеціальностей; психофізіологічна готовність військовослужбовців до профе-

сійної діяльності; шляхи розвитку та удосконалення системи фізичної підготовки у Збройних Си-

лах України.  
Методи дослідження – теоретичний аналіз та узагальнення літературних джерел з педагогі-

ки та психології, спеціальної науково-методичної літератури з фізичного виховання та спеціаль-

ної фізичної підготовки. 

Результати дослідження. За останні десять років питанням спеціальної фізичної підготовки 

військовослужбовців різних військових спеціальностей було присвячено багато наукових дослі-
джень: О. Піддубного, 2003–2009; В. Красоти, 2006; І. Овчарука, 2008–2014; В. Паєвського, 2012; 
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Т. Круцевич, 2012–2016; С. Федака, 2010–2014; В. Климовича, 2012–2016; А. Яворського, 2014–

2016; М. Корчагіна, 2014–2017; В. Мельника, М. Данилюка, П. Поцілуйка, 2017; О. Камаєва, 
2018; В.Откидача, 2018-2019 та ін. [10, 13–19]. Метою цих праць було обґрунтування програм 

розвитку та удосконалення спеціальних фізичних якостей відповідно до профілю військово-про-

фесійної діяльності. Проте дослідники О.Кокун, 2007; О. Гусак, 2012; В. Кирпенко, 2014; А. Оде-

ров, 2014; К. Пронтенко, 2016; О. Ольховий, М. Корчагін, В. Откидач, 2019 зазначають, що на 

сьогодні недостатньо вивченими є засоби формування психофізіологічної готовності курсантів 
до бойової діяльності, як складової професійної компетентності майбутнього офіцера [20–25]. 

Праці В. Афоніна, А. Одерова, М. Кузнецова, О. Борознюка, Г. Дзвоника, О. Кокуна дозво-

ляють розширити уявлення про психофізіологічну готовність військовослужбовців до професій-

ної діяльності та визначити її складові: фізичну готовність, готовність провідних когнітивних 
функцій, адаптаційну готовність, інформаційну готовність та психологічну стійкість, взаємодія 

яких забезпечує підтримання оптимальної працездатності фахівця та високоефективне здійснен-

ня ним професійної діяльності [15–17, 23].  

У збройних силах провідних держав НАТО (США, Німеччина, Франція, Великобританія) 

розробляються концепції фізичної готовності, спрямовані на розвиток у військовослужбовців 
необхідних психофізичних якостей і військово-прикладних навичок, які забезпечують ефективне 

виконання бойових завдань за призначенням. Так, відповідно до Концепції повної фізичної 

готовності збройних сил США (Complete Physical Readiness) базовою складовою частиною 

повної бойової готовності (Complete Combat Reading) поряд із технічною і психологічною 
готовністю є «повна фізична готовність», яка характеризує конкретний фізичний стан військово-

службовця, що відповідає вимогам сучасного бою і дозволяє йому успішно виконувати бойове 

завдання відповідно до бойового призначення. Повна фізична готовність полягає в здатності 

військовослужбовців і підрозділів виконувати бойові завдання в екстремальних умовах на фоні 

фізичного і психологічного стресу [18, 22, 23]. 
Формування фізичної готовності військовослужбовців армій країн-членів НАТО до бойової 

діяльності спрямовано на розвиток найбільш важливих у військовій справі фізичних (силова та 

загальна витривалість, швидкість, спритність) і психічних (стійкість, наполегливість, самовладан-

ня, сміливість, рішучість, згуртованість) якостей, а також необхідних військово-прикладних 

навичок. Підвищення прикладності фізичної підготовки військ країн НАТО здійснюється за 
рахунок створення спеціалізованих комплексів військово-прикладних вправ, які пов’язані з 

небезпекою та ризиком, створення режиму фізичних і психологічних навантажень, які відпові-

дають рівню напруження військовослужбовців в умовах реальних бойових дій, проведення 

командних та індивідуальних змагань з військово-прикладних видів спорту [22, 23]. 

Аналіз наукових праць з питань забезпечення психофізіологічної готовності військовослуж-

бовців до майбутньої військово-професійної діяльності свідчить про різноплановість наукових 

підходів до формування цієї складової професійної компетентності офіцерів. Проте, на наш 

погляд, в науковій літературі недостатньо висвітлені засоби, за допомогою яких можливо 

сформувати психофізіологічну готовність курсантів до ведення безпосередніх бойових дій в 
сучасних умовах (у тому числі в умовах гібридної війни). 

Бойовий досвід участі військ (сил) Збройних Сил України в зоні проведення ООС (АТО) 

показав, що в умовах ведення бойових та стабілізаційних дій військово-професійна діяльність 

військовослужбовців супроводжується впливом на їх організм несприятливих факторів військо-
вої служби на фоні надмірних психофізичних навантажень. Що спричинено обмеженням рухової 

активності під час виконання тактичних дій в обороні (неможливість відкритого пересування, 

необхідність носіння засобів захисту: бронежилет, шолом балістичний); додатковим впливом при 

експлуатації військової техніки фізичних і хімічних чинників (шуму, вібрації, різноспрямованих 

прискорень, продуктів горіння ПММ, порохових газів); постійним перебуванням у стані високої 
емоційно-психологічної напруги (загроза життю, підвищена відповідальність за виконання 
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завдання, дефіцит часу при прийнятті рішень тощо). Несприятливі фактори військової служби та 

надмірні психофізичні навантаження спричиняють патологічні зміни фізіологічних функцій 
основних систем організму військовослужбовців, збільшують стомлення, уповільнюють реакцію, 

знижують розумову та фізичну працездатність і, тим самим, призводять до значного зниження 

боєготовності особового складу [10, 20, 21]. 

В умовах участі військ (сил) Збройних Сил України в ООС (АТО) пріоритетним напрямом 

фізичної підготовки визначено формування військово-прикладних навичок та вмінь військово-
службовців з рукопашної підготовки, подолання природних і штучних перешкод, прискореного 

пересуванню по пересіченій місцевості в повному спорядженні, метання гранат, плавання в 

обмундируванні зі зброєю тощо. 

Необхідність забезпечення фізичної готовності військовослужбовців до реалізації набутих 
бойових спроможностей в умовах бойових дій на фоні тривалих психофізіологічних навантажень 

актуалізує потребу розробки та застосування ефективних засобів і методів спеціальної фізичної 

підготовки у процесі професійної підготовки військових фахівців Збройних Сил України. 

На наш погляд, в умовах сьогодення ефективним засобом формування військово-прикладних 

навичок військовослужбовців та забезпечення їх психофізичної готовності до бойової діяльності 
є військово-спортивні багатоборства (ВСБ). 

Військово-спортивні багатоборства – це спортивно-технічний і прикладний вид спорту, 

створений в кінці 90-х років в Україні. Входить до «Переліку видів спорту, що визнані в Україні» 

та є не олімпійським видом спорту [25]. 
Військово-спортивні багатоборства включають дві дисципліни: «Бойове двоєборство» та 

«Військово-прикладне семиборство». 

«Бойове двоєборство» включає розділи:  

– всестильовий бій (володіння прийомами за допомогою ударної і кидкової техніки з 

використанням елементів боротьби, боксу та східних єдиноборств (карате та ін.)); 
– стрільба з пневматичної гвинтівки ПГ – 1 на відстань 10 м по мішені. Здійснюється трьома 

пострілами в положенні лежачи з упору. Відведений на стрільбу час – 5 хв. 

Всестильовий бій проводиться за такими версіями: 

– Б-1 – легкий контакт (не допускається проведення ударів і кидків, які можуть призвести до 

нокдауну або нокауту); 
– Б-2 – дозований контакт (проводяться з контрольованою силою удару (кидка), тобто 

допускаються удари (кидки), які не призводять до нокауту); 

– Б-3 – повний контакт (проводяться без обмеження сили ударів (кидків), без нанесення 

ударів колінами і ліктями) з 14 років; 

– Б-4 – повний контакт (проводяться без обмеження сили ударів (кидків), з нанесенням 

ударів колінами і ліктями по корпусу) з 18 років; 

– Б-5 – попарна демонстрація техніки самозахисту, що мають бути продемонстровані 

кожним учасником. Перша половина продемонстрованої техніки самозахисту застосовується 

проти дій умовного противника без зброї, друга – проти дій зі зброєю; 
– Б-6 – демонстрація формальних технічних комплексів (індивідуальний вид програми). 

Учасники змагань, які виступають за версією Б-6, змагаються у двох напрямах: 

– Б-6 msac – стильовий напрям бойового двоборства. Змагання проводяться у вигляді демон-

страції формального технічного комплексу стилю бойового двоборства в індивідуальному вико-
нанні. Основним принципом в оцінюванні є виявлення технічних помилок у техніці цього комп-

лексу; 

– Б-6 all styles – різностильовий напрям. Змагання проводяться у вигляді демонстрації 

традиційних формальних технічних комплексів, що представляють різні стилі єдиноборств у 

індивідуальному виконанні без зброї. 
«Військово-прикладне семиборство» включає такі розділи:  
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– плавання 50 метрів; 

– стрільба з пневматичної гвинтівки ПГ-1; 

– біг на 100 та 3000 м; 

– підтягування на перекладині; 

– подолання смуги перешкод; 

– метання імітаційних гранат. 

В Україні ВСБ розвиває та популяризує Громадська організація «Всеукраїнська Федерація 

військово-спортивних багатоборств» (ВФВСБ), яка була створена 8 лютого 2000 року на базі 

Федерації військово-прикладного спорту Харківської області (зареєстрована 31.01.1997 р.).  

У 2005 році ВФВСБ стала одним із засновників Міжнародного Союзу громадських організа-

цій «Розвитку військово-спортивних багатоборств», яка з 2019 року має назву «Громадська 

спілка «Міжнародна організація військово-спортивних багатоборств».  

Дискусія. Аналіз та узагальнення літературних джерел і керівних документів щодо 

організації спеціальної фізичної підготовки курсантів дає підстави свідчити про те, що: 

– на сучасному етапі розвитку системи фізичної підготовки військовослужбовців існує вели-

ка кількість різнопланових підходів до формування психофізіологічної готовності курсантів до 

майбутньої військово-професійної діяльності, як складової професійної компетентності офіцерів; 

– аналіз зазначених підходів до формування психофізіологічної готовності курсантів 

доводить, що це завдання має вирішуватись за допомогою низки навчальних дисциплін профе-

сійно-орієнтованої (військово-професійної) підготовки, одною з яких є спеціальна (або спеціалі-

зована) фізична підготовка;  

– досвід бойових дій в антитерористичній операції на сході України дає підстави свідчити 

про необхідність розвитку та удосконалення у майбутніх офіцерів військово-прикладних фізич-

них навичок відповідно до профілю професійної діяльності; 

– аналіз змісту фізичної підготовки армій провідних країн світу (Росія, США, Німеччина, Ве-

лика Британія) та стрімко прогресуючих країн НАТО (Румунія, Польща, Литва, Латвія) доводить 

необхідність використання засобів військово-прикладних видів спорту в системі військової 

освіти. 

Звернувшись до праць науковців Г. Новодерьожкіна, О. Ольхового, 2012; Т. Круцевич, 2012; 

Є. Анохіна, С. Романчука, 2012; В. Паєвського, 2012; О. Костенка, 2014; В. Кирпенка, 2014; 

А. Жембровського, 2014; О. Лойка, 2015; О. Ролюка, А. Петрука, 2016; М. Корчагіна, 2018, ми 

виявили велику кількість засобів спрямованої фізичної підготовки, які позитивно впливають на 

успішність професійної діяльності військовослужбовців [7, 8, 12, 13, 24, 25].  

Але необхідно зауважити, що всі ці наукові дослідження, на наш погляд, були проведені без 

достатнього врахування досвіду використання військово-прикладних видів спорту для форму-

вання психофізіологічної готовності військовослужбовців. Це підтверджує отримані нами 

результати теоретичного аналізу щодо стану дослідження питання організації спеціальної 

фізичної підготовки курсантів засобами військово-спортивних багатоборств. 

Висновки та перспективи подальших досліджень: 
1. Аналіз сучасного стану розвитку системи спеціальної фізичної підготовки військовослуж-

бовців дозволяє зробити висновок про недостатнє дослідження аспектів формування психофізіо-

логічної готовності курсантів до майбутньої військово-професійної діяльності, що обумовлює 

детальне вивчення цієї теми. 

2. Нагальна потреба розвитку та удосконалення у майбутніх офіцерів військово-прикладних 

фізичних навичок відповідно до профілю професійної діяльності, враховуючи досвід участі 

військ (сил) в ООС (АТО) на сході України, актуалізує необхідність ретельного дослідження 

питання щодо оптимізації спеціальної фізичної підготовки курсантів шляхом використання 

засобів військово-спортивного багатоборства.  
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