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Зміна соціальних пріоритетів військовослуж-
бовців, які проходять військову службу потребує 
пошуку нових технологій з формування морально-
психологічних якостей. Досвід фізичної підготовки 
свідчить, що фізична підготовка при правильній 
організації та проведенні може служити ефектив-
ним засобом виховання в особового складу відда-
ності, сприяти прищепленню почуття відповідаль-
ності, товариства й взаємодопомоги, вірності своє-
му обов’язку, колективізму й згуртованості.

Мета дослідження – визначити напрямки за-
стосування засобів фізичної підготовки для ефек-
тивного розвитку морально-психологічних якостей 
у військових підрозділах.

Методи дослідження. Для проведення на-
укових досліджень було використано аналіз літе-
ратурних джерел і документів; соціологічні методи 
(анкетування); методи математичної статистики. 
Організація дослідження передбачала анкетуван-
ня військовослужбовців на базі військових частин 
Львівської та Одеської областей. В спостереже-
ні приймало участь 465 військовослужбовців, які 
проходять військову службу за різними військо-
вими спеціальностями з них: операторських спе-
ціальностей (n=171), танкових підрозділів (n=108); 
аеромобільних військ (n=96); підрозділів ракетних 
військ та артилерії (n=53); підрозділів механізова-
них військ (n=37), фахівців фізичної підготовки та 
спорту (n=12). 

Результати проведеного дослідження свід-
чать, що найбільш ефективними засобами фі-
зичної підготовки, що роблять позитивний вплив 
на розвиток психологічні якості є спортивні ігри 
(29,1%), військово-прикладні види спорту в складі 
підрозділу (28,3%). Менш значимими є рукопаш-
ний бій (15,3%), легка атлетика (9,2%), єдинобор-
ства (8,4%), гімнастика (8,7%).

Висновки. За результатами досліджень об-
ґрунтовано технологію психолого-педагогічної 
діяльності фахівців фізичної підготовки і спорту 
щодо вдосконалення морально-психологічних 
якостей військовослужбовців. Теоретичною перед-
мовою було, що в процесі фізичної підготовки й 
спорту відбувається формування цілісної особис-
тості військовослужбовця, його фізичних і розу-

мових здатностей, моральних і вольових якостей, 
колективної свідомості й поведінки.

Ключові слова: фізичні вправи, етапи, вплив, 
психологічні якості засоби фізичної підготовки і 
спорту; технологія, військовослужбовець.

Зв’язок роботи з науковими програмами, 
планами, темами. Дослідження виконано відпо-
відно до Зведеного плану науково-дослідної робо-
ти на 2017–2021 рр. Міністерства оборони України 
в межах теми «Обґрунтування норм та психоемо-
ційного навантаження військовослужбовців під час 
ведення бойових дій», шифр – «ГАРМОНІЯ», № 
державної реєстрації 0118U001599С. 

Вступ. Політичні, соціально-економічні зміни, 
що відбуваються в України, вимагають від педаго-
гічної науки, її теорії й практики нових підходів до 
рішення освітніх та виховних завдань.

За період бойових дій значно змінилися соці-
альні пріоритети Збройних Сил України. Нажаль, 
серед військовослужбовців, які вперше підписали 
контракт на проходження військової служби зна-
чно знизився освітній рівень, виникли пацифістські 
та антиармійські настрої. Все більшого значення 
набувають релігійні й національні фактори, що ви-
значають негативний вплив на формування систе-
ми міжособистісних відносин у військовослужбов-
ців [1, 2, 3].

Вивченню методик формування морально-
психологічних якостей військовослужбовців стиму-
лює низка факторів, а саме: у вихованні молодих 
людей утворився вакуум, який намагаються за-
повнити своїм впливом різних організації з твер-
дою системою керування; відбулося переорієнту-
вання 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 пока-
рання в місцях позбавлення волі, що стоять на об-
ліку в органах внутрішніх справ за різні правопору-
шення, що систематично вживають спиртні напої 
й наркотики, молодих людей, у яких склався свій 
стереотип відносин друг до друга, розуміння пси-
хології цих відносин [4, 5, 6].
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Завдання змінити ці устрої, стереотипи, сфор-
мувати здорову морально-психологічну атмосфе-
ру у військових колективах, позитивні міжособис-
тісні відносини в військовому середовищі стало 
пріоритетним у діяльності всіх ланок військового 
керівництва.

У роботах низки авторів відзначається, що со-
ціально-психологічні та моральні якості необхідні 
військовослужбовцям можна успішно формувати 
в процесі занять фізичною підготовкою [7, 8, 9, та 
ін.].

Високий ступінь педагогічної дії на військовос-
лужбовців в процесі занять фізичною підготовкою 
і спортом обумовлюється як характером їх комуні-
кативної практики, так і наслідком активної спіль-
ної фізкультурно-спортивної діяльності.

Багаторічний досвід фізичної підготовки 
Збройних сил іноземних держав переконливо свід-
чить про те, що фізкультурно-спортивна діяльність 
при відповідній її організації й проведенні може 
служити ефективним засобом виховання особово-
го складу в дусі відданості, сприяти прищепленню 
військовослужбовцям почуття відповідальності, 
товариства й взаємодопомоги, вірності своєму 
обов’язку, колективізму й згуртованості [3, 10].

Мета дослідження – визначити напрямки за-
стосування засобів фізичної підготовки для ефек-
тивного розвитку морально-психологічних якостей 
у військових підрозділах підрозділах.

Матеріал та методи дослідження. Для про-
ведення наукових досліджень було використано 
аналіз літературних джерел і документів; соціоло-
гічні методи (анкетування); методи математичної 
статистики. 

Теоретичний аналіз наукових і методичних лі-
тературних джерел був використаний для аналізу, 
систематизації, узагальнення та порівняння даних 
щодо особливостей застосування фізичних вправ 
щодо формування морально-психологічних якос-
тей військовослужбовців та впливу рівня розвитку 
фізичних та морально-психологічних якостей на 
ефективне виконання бойових завдань.

Основним методом одержання вихідної інфор-
мації для оцінки застосування засобів фізичної 
підготовки й спорту при розвитку морально-психо-
логічних якостей виявилося анкетне опитування 
різних категорій військовослужбовців. 

Проводилося анкетування військовослужбов-
ці, які проходять службу за різними спеціальнос-
тями за особисто розробленими анкетами згідно 
з основними положеннями і вимогами до соціаль-
них досліджень. На основі результатів проведених 
досліджень було визначено суб’єктивні думки вій-
ськовослужбовців щодо організації та реалізації 
системи ФП, спеціалізації завдань ФП для окремо-
го роду СВ ЗС України та мотиваційних напрямів 

військовослужбовців, залучених до систематичних 
занять фізичними вправами. Окремо ставили пи-
тання щодо змісту та методики проведення занять 
з фізичної підготовки для окремої військової спеці-
альності. Час на анкетування не обмежувався.

Дослідження проводилися на базі військових 
частин Львівської та Одеської областей. В анкету-
ванні приймало участь 465 військовослужбовців, 
які проходять військову службу за різними військо-
вими спеціальностями з них: операторських спеці-
альностей – 171 осіб, танкових підрозділів – 108; 
аеромобільних військ – 96; підрозділів ракетних 
військ та артилерії – 53; підрозділів механізованих 
військ – 37.

З метою визначення думки експертів було про-
ведено анкетування фахівців фізичної підготовки 
та спорту (n=12). 

Організація дослідження передбачала, що 
протягом 2019-2020 років проводилося анкету-
вання військовослужбовців, аналіз відповідей на 
питання анкет та обґрунтування технології засто-
сування засобів фізичної підготовки та спорту для 
розвитку морально-психологічних якостей військо-
вослужбовців.

Проведення дослідження не суперечить нор-
мам українського законодавства та відповідає 
вимогам Закону України «Про наукову і науково-
технічну діяльність» від 26 листопада 2015 року 
№ 848-VIII. Кожен учасник підписував інформова-
ну згоду на участь у дослідженні, і вжиті всі заходи 
для забезпечення анонімності учасників.

Результати дослідження. У дослідженнях ви-
являли найбільш ефективні засоби фізичної підго-
товки й спорту, що визначають позитивний вплив 
на формування морально-психологічних якостей 
військовослужбовців на різних етапах військової 
служби.

За результатами опитування військовослуж-
бовців визначено, що серед найбільш ефективних 
засобів фізичної підготовки для розвитку мораль-
но-психологічних якостей 29,1% респондентів вва-
жають спортивні ігри, 28,3% – військово-приклад-
ні види спорту, які проводяться в секціях. Менш 
значимими вважаються рукопашний бій (15,3%), 
легка атлетика й прискорене пересування (9,2%), 
єдиноборства (8,4%), гімнастика (8,7%).

Аналіз результатів анкетування показав, що 
основними причинами, які заважають військовос-
лужбовцям самостійно займатися фізичною підго-
товкою та спортом є: брак часу – 41,3% респонден-
тів, заборона командирів – 31,7% респондентів, 
відсутність секцій за інтересами – 9,4% респон-
дентів, відсутність бажання займатися фізичними 
вправами – 7,5% респондентів, недостатньо осна-
щена матеріальна база – 6,2% респондентів, 3,9% 
військовослужбовців назвали інші причини.
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На питання «Чи можна, на Вашу думку, за ра-
хунок фізичних вправ зняти психологічне та емо-
ційне навантаження після навчальних занять?» 
74,9% респондентів відповіли, що так, можливо; 
22,1% – не можливо; 3,0% опитуваних не визна-
чилися.

Проведення анкетування дозволило визна-
чити, що більшість військовослужбовців бажають 
займатися фізичними вправами, при цьому вони 
підтверджують ефективність занять фізичною під-
готовкою на формування індивідуальних та групо-
вих психологічних характеристик. Це обумовлює 
пошук шляхів оптимізації змісту та проведення 
форм фізичної підготовки.

Дослідження думки військовослужбовців різ-
них видів Сухопутних військ Збройних Сил України 
показали, що вони бажають займатися на заняттях 
з фізичної підготовки саме такими видами спорту, 
фізичними вправами, які найбільше впливають на 

формування професійних та психологічних нави-
чок. Так, військовослужбовці операторських спе-
ціальностями визначили, що найбільше хотіли б 
займатися спортивними іграми (47,1%). Фахівці 
танкових підрозділів визначили – заняття атлетиз-
мом (42,6%), аеромобільних підрозділів – заняття 
рукопашним боєм (42,8%) та прискореним пере-
суванням (34,3%), підрозділів ракетних військ та 
артилерії – заняття спортивними іграми (41,2%) та 
атлетизмом (37,3%), механізованих підрозділів – 
заняття рукопашним боєм (35,1%) та атлетизмом 
(33,2%) (табл. 1).

Аналіз відповідей на питання анкети, довів 
позитивне розуміння щодо необхідності розвитку 
морально-психологічних та прикладних фізичних 
якостей, що сприяють їх професійній діяльності 
Наприклад, до професійних завдань військовос-
лужбовці аеромобільних підрозділів входить про-
никнення у тил противника та знищення його живої 

Таблиця 1 – Результати анкетування курсантів різних спеціальностей 

Питання анкети
Військові спеціальності

Ос (n=171) ТП (n=108) АВ (n=96) РВіА (n=53) МВ (n=37)
Чим би Ви хотіли займатися на заняттях з фізичної підготовки?

Спортивні ігри 47,10% 14,80% 12,50% 41,20% 26,30%
Атлетизм 35,30% 42,60% 10,40% 37,30% 33,20% 
Прискорене пересування 11,80% 12,90% 34,30% 10,20% 5,40%
Рукопашний бій 5,80% 29,70% 42,80% 11,30% 35,10%

Вкажіть причини, які заважають Вам займатися самостійно фізичними вправами?
Не вистачає часу 14,70% 19,40% 16,70% 23,70% 26,50%
Не має особистого бажання 0,00% 2,80% 3,10% 2,70% 0,00%
Відсутня секція з обраного виду спорту 47,10% 34,30% 30,20% 40,10% 35,10%
Не достатньо обладнана матеріальна 
база 11,80% 24,10% 31,30% 12,10% 10,60%

Заборона командирів 26,40% 19,40% 18,70% 21,40% 27,80%
Що Вас не влаштовує в організації та проведенні форм фізичної підготовки?

Велике фізичне навантаження 5,90% 5,50% 4,20% 7,80% 10,80%
Низьке фізичне навантаження 32,40% 24,10% 34,30% 28,40% 13,50%
Не враховуються особисте бажання 45,80% 34,30% 44,80% 39,10% 21,60%
Не влаштовує викладач 0,00% 7,40% 1,00% 0,00% 2,70%
Відсутність прикладу командирів 10,10% 11,10% 10,40% 12,10% 27,00%
Не ефективно використовується  
матеріальна база 5,80% 17,60% 5,30% 12,60% 24,40%

Що необхідно змінити для покращення ФП у військові частині?
Збільшити кількість годин з ФП 5,90% 1,80% 6,20% 7,60% 8,10%
Змінити теми та зміст занять 42,90% 46,30% 42,70% 37,10% 45,90%
Покращити матеріальну базу 2,90% 5,50% 12,50% 10,30% 8,10%
Збільшити кількість СП 21,20% 12,90% 4,20% 24,10% 18,90%
Враховувати бажання 27,10% 33,50% 34,40% 20,90% 19,00%

На Ваш погляд, чи впливає заняття фізичними вправами  
на формування морально-психологічних якостей?

Ні 14,60% 20,30% 26,00% 20,30% 19,60%
Так 85,40% 79,70% 74,00% 79,70% 80,40%
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сили, а військовослужбовці хотіли б займатися на 
заняттях з фізичної підготовки рукопашним боєм 
та прискореним пересуванням. 

На питання «Вкажіть причини, які заважають 
Вам займатися самостійно фізичними вправами?» 
респонденти всіх спеціальностей визначили – від-
сутність секція з обраного виду спорту. Аналіз до-
водить, що до системи ФП у військових частинах 
необхідно вносити певні зміни у напрямку вдоско-
налення саме морально-психологічних якостей.

Подібний висновок напрошується за резуль-
татами відповідей курсантів на питання «Що не-
обхідно змінити для покращення ФП у військовій 
частині?». Більшість військовослужбовців всіх спе-
ціальностей відповіли, що хотіли б змінити теми та 
зміст занять з фізичної підготовки (37,1-46,3%).

У процесі дослідження визначили особливості 
діяльності начальників фізичної підготовки і спорту 
із застосування фізичних вправ, а також обґрунту-
вати їх використання для розвитку психологічних 
готовності військовослужбовців.

Основними умовами для під-
вищення ефективності психолого-
педагогічного впливу, спрямованого 
на розвиток індивідуальних та гру-
пових психологічних характерис-
тик, на думку фахівців, виявилися: 
комплексне планування й рішення 
виховних завдань у процесі фізич-
ної підготовки (21,6%); облік індиві-
дуальних особливостей військовос-
лужбовців (20,5%); обґрунтований 
вибір методів виховних впливів 
(18,4%); єдність й координація дій 
всіх учасників навчально-виховного 
процесу (15,5%); створення сприят-
ливої довірчої морально-психоло-
гічної атмосфери в спілкуванні між 
військовими (13,2%); постановка на 
кожному етапі становлення військо-
вого колективу нових більш високих 
завдань у тісному зв’язку з військо-
вої службою (10,8%). 

На питання «За рахунок чого 
можна покращити вплив занять фізичною підго-
товкою на формування психологічних якостей?», 
більшість респондентів відповіли, що необхідно: 
збільшити зацікавленості військовослужбовців 
до занять фізичними вправами (46,1%), збільши-
ти кількості самостійних занять (33,3%), ввести 
нові теми занять з фізичної підготовки та спорту 
(12,8%), збільшити кількість годин занять фізич-
ною підготовкою (7,6%).

На питання: «Яким чином можна масово за-
лучити військовослужбовців до занять фізичними 
вправами?» – фахівці відповіли так: за рахунок 

збільшення кількості масових змагань (43,5%); за 
рахунок зацікавленості командирів до залучення 
військовослужбовців (41,9%); шляхом введення 
нових видів спорту до спартакіади військової час-
тини (11,3%); в наказовому порядку (3,3%).

Проведені дослідження виявили, фахівці з фі-
зичної підготовки та військовослужбовців вважа-
ють, що заняття фізичними вправами відіграють 
важливу роль у формуванні психологічних якостей 
військових колективів.

Отже, за результатами проведених дослі-
джень було обґрунтовано технологію психолого-
педагогічної діяльності фахівців фізичної підготов-
ки і спорту щодо вдосконалення морально-психо-
логічних якостей військовослужбовців. Виходили з 
теоретичної передмови, що в процесі фізичної під-
готовки й спорту відбувається формування цілісної 
особистості військовослужбовця, його фізичних і 
розумових здатностей, моральних і вольових якос-
тей, колективної свідомості й поведінки (рис. 1). 

На першому етапі розвитку морально-психо-
логічних якостей варто використати засоби фізич-
ної підготовки й спорту за інтересами; на другому – 
спортивні й рухливі ігри; на третьому – військово-
прикладні види спорту в складі підрозділу.

У межах часу, що відводить на фізичну під-
готовку і спорт військовослужбовців для розви-
тку морально-психологічних якостей використо-
вувалися наступні прийоми: на навчальних за-
няттях – збільшення часу на спортивні й рухливі 
ігри, а також виконання групових вправ за раху-
нок раціональної побудови комплексних занять; 
у спортивно-масовій роботі – залучення кожного 

Рис. 1. Технологія застосування засобів фізичної підготовки та спорту 
для розвитку морально-психологічних якостей військовослужбовців
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військовослужбовця до участі в навчально-тре-
нувальних заняттях за інтересами; збільшення 
частки спортивних заходів військово-прикладного 
характеру в складі підрозділів; використання ме-
тодичних прийомів стимуляції, включення у план 
спортивних заходів комплексних військово-спор-
тивних ігор.

Обговорення отриманих результатів. Ре-
зультати досліджень доводять доцільність вико-
ристання засобів і методів фізичної підготовки для 
цілеспрямованого формування професійно значу-
щих фізичних, психічних, військово-професійних 
якостей військовослужбовців [5].

У вітчизняних і зарубіжних наукових дослі-
дженнях і програмних документах виділяються де-
кілька напрямів вдосконалення системи ФП щодо 
формування морально-психологічних якостей 
військовослужбовців, а саме: застосування вправ 
фізичної підготовки з урахуванням завдань різних 
етапів навчальної діяльності; диференціація вимог 
до розвитку психологічних якостей у залежності 
від фізичної підготовленості та її зв’язок з систе-
мою професійної підготовки [1, 9, 11, 12].

З метою вдосконалення морально-психологіч-
них якостей низка науковців пропонують модель 
фізичної підготовки і виділяє 4 етапи їх професій-
ного становлення: адаптація до умов військової 
служби, первинне навчання, закріплення профе-
сійних навиків і умінь, вдосконалення бойової май-
стерності [7, 13].

С. В. Романчук, О. Д. Гусак, О. М. Боярчук 
пропонують підхід вдосконалення системи ФП, в 
основі якого лежить розділення спеціальностей 
за ступеню впливу фізичної підготовки на мораль-
но-психологічні якості. Вони розділяють військові 
спеціальності три категорії: спеціальності з пря-
мим взаємозв’язком між фізичною і психологіч-
ною підготовленістю; професії з опосередкованим 
впливом фізичної підготовленості на психологічну 
підготовленість; професії, фізична підготовка, яких 
виконує підтримуючу і оздоровчу функції [3].

За результатами аналізу літературних джерел, 
наукових робіт та власних досліджень встановле-
но, що для формування морально-психологічних 
якостей військовослужбовців психолого-педагогіч-
ний процес фізичної підготовки повинен врахову-
вати наступні аспекти:

– ефективно організована система фізичного 
тренування позитивно впливає на скорочення 
термінів соціально-психологічної адаптації вій-
ськовослужбовців;

– виховання військовослужбовців у взаємодії з 
фізкультурно-спортивною діяльністю створює 
ефективні умови для послаблення і долання 
розбіжностей, зміцнення стосунків;

– фізкультурно-спортивна діяльність сприяє 
формуванню сприятливих міжособистісних 
стосунків, дружби і військового товариства;

– засоби і методи фізичної підготовки при пра-
вильному їх використанні грають важливу роль 
в активізації особистості військового фахівця, 
впливаючи не лише на їх спосіб життя, а й на 
ту мікросоціальну середу, яка їх оточує. 

Таким чином, методично правильно організо-
вана фізкультурно-спортивна діяльність разом з 
чіткою регламентацією функціонування військово-
го колективу, його високою суспільною свідомістю 
і організованістю надає істотний вплив на особис-
тість, сприяє формуванню суспільно-значущих 
мотивів їх поведінки, вихованню колективістських 
якостей. 

Ця взаємодія реалізується на основі принципів 
і методів виховання, які використовуються в проце-
сі занять фізичною підготовкою і спортом. Разом з 
тим, фізична підготовка як педагогічна дисципліна 
має в своєму розпорядженні специфічні методи і 
прийоми, які в гармонійному поєднанні із загально-
педагогічними методами сприяють вирішенню за-
вдань виховання та об’єднання військових колек-
тивів на різних етапах його розвитку.

Висновки. Результати проведеного дослі-
дження свідчать, що найбільш ефективними засо-
бами фізичної підготовки, що роблять позитивний 
вплив на розвиток психологічні якості є спортивні 
ігри (29,1%), військово-прикладні види спорту в 
складі підрозділу (28,3%). Менш значимими є ру-
копашний бій (15,3%), легка атлетика (9,2%), єди-
ноборства (8,4%), гімнастика (8,7%).

Проведені дослідження виявили, фахівці з фі-
зичної підготовки та військовослужбовців вважа-
ють, що заняття фізичними вправами відіграють 
важливу роль у формуванні психологічних якостей 
військових колективів .

За результатами досліджень обґрунтовано 
технологію психолого-педагогічної діяльності фа-
хівців фізичної підготовки і спорту щодо вдоско-
налення морально-психологічних якостей військо-
вослужбовців. Теоретичною передмовою було, що 
в процесі фізичної підготовки й спорту відбуваєть-
ся формування цілісної особистості військовос-
лужбовця, його фізичних і розумових здатностей, 
моральних і вольових якостей, колективної свідо-
мості й поведінки

Перспективи подальших досліджень пе-
редбачають впровадження технології психолого-
педагогічної діяльності фахівців фізичної підго-
товки і спорту та перевірку її ефективності щодо 
вдосконалення морально-психологічних якостей 
військовослужбовців. 
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УДК 796.062.001
ТЕхНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ МОРАЛЬНО-ПсИхОЛОГИЧЕсКИх КАЧЕсТВ 
ВОЕННОсЛУЖАЩИх сРЕДсТВАМИ ФИЗИЧЕсКОЙ ПОДГОТОВКИ
Романчук С. В., Кузнецов М. В., Петрук А. П., Диденко О. В. 
Резюме. Изменение социальных приоритетов военнослужащих, проходящих военную службу тре-

бует поиска новых технологий по формированию морально-психологических качеств. Опыт физичес-
кой подготовки свидетельствует, что физическая подготовка при правильной организации и проведении 
может служить эффективным средством воспитания у личного состава преданности, способствовать 
привитию чувства ответственности, общества и взаимопомощи, верности своему долгу, коллективизма 
и сплоченности. 
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Цель исследования – определить направления применения средств физической подготовки для 
эффективного развития морально-психологических качеств в военных подразделениях. 

Методы исследования. Для проведения научных исследований были использованы анализ 
литературных источников и документов; социологические методы (анкетирование) методы матема-
тической статистики. Организация исследования предусматривала анкетирование военнослужащих 
на базе воинских частей Львовской и Одесской областей. В наблюдении участвовало 465 военнослу-
жащих, проходящих военную службу по разным военным специальностям из них: операторских спе-
циальностей (n=171), танковых подразделений (n=108) аэромобильных войск (n=96); подразделений 
ракетных войск и артиллерии (n=53); подразделений механизированных войск (n=37), специалистов 
физической подготовки и спорта (n=12).

Результаты проведенного исследования свидетельствуют, что наиболее эффективными сред-
ствами физической подготовки, которые оказывают положительное влияние на развитие психологичес-
ких качеств являются спортивные игры (29,1%), военно-прикладные виды спорта в составе подразделе-
ния (28,3%). Менее значимыми являются рукопашный бой (15,3%), легкая атлетика (9,2%), единобор-
ства (8,4%), гимнастика (8,7%). 

Выводы. По результатам исследований обоснована технология психолого-педагогической деятель-
ности специалистов физической подготовки и спорта по совершенствованию морально-психологичес-
ких качеств военнослужащих. Теоретической предпосылкой было, что в процессе физической подго-
товки и спорта происходит формирование целостной личности военнослужащего, его физических и 
умственных способностей, моральных и волевых качеств, коллективного сознания и поведения.

Ключевые слова: физические упражнения, этапы, влияние, психологические качества, средства 
физической подготовки и спорта, технология, военнослужащий.
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Abstract. Changing social priorities of servicemen requires the search for new technologies to form moral 

and psychological qualities. The experience of physical training shows that in case of properly organized and 
conducted physical training, it can serve as an effective means of educating devotion, a sense of responsibility, 
community and mutual assistance, loyalty to duty and team cohesion among the servicemen.

The purpose of the research is to determine the areas of application of physical training for the effective 
development of moral and psychological qualities in military units. 

Research methods. The analysis of literature sources and documents, sociological methods (surveys) and 
methods of mathematical statistics were used to conduct the research. The organization of the study included 
a survey of servicemen on the basis of military units of Lviv and Odesa regions. 465 servicemen who serve in 
various military specialties, including: operator specialties (n=171), tank units (n=108); airmobile troops (n=96); 
missile and artillery units (n=53); units of mechanized infantry (n=37), specialists in physical training and sports 
(n=12), were involved in the observation. 

The results of the study show that the most effective means of physical training that have a positive 
impact on the development of psychological qualities are sports games (29,1%), military-applied sports in the 
unit (28,3%). Less significant are hand-to-hand combat (15,3%), light athletics (9,2%), combat sport (8,4%), 
gymnastics (8,7%).

According to the research results, the technology of psychological and pedagogical activities of physical 
training specialists to improve the moral and psychological qualities of servicemen is substantiated. It is said 
in the theoretical preface that in the process of physical training and sports there is a formation of the integral 
personality of the serviceman, his physical and mental abilities, moral and volitional qualities, collective 
consciousness and behavior.

At the first stage of development of moral and psychological qualities it is necessary to use means of 
physical training and sports on interests; on the second- sports and active games; on the third – military-
applied sports in the units. 

Conclusion. Within the time devoted to physical training and sports of servicemen to develop moral and 
psychological qualities, the following techniques were used: in training sessions – increasing the time for 
sports and active games, as well as group exercises through the rational construction of complex classes; in 
sports and mass work – the involvement of each serviceman to participate in training sessions according to 
their interests; increasing the share of military-applied sports activities in the units; use of methodical ways of 
stimulation, including a complex of military sports games in the plan of sports actions.

Keywords: physical exercises, stages, impact, psychological qualities, means of physical training and 
sports, technology, serviceman.
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