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Стаття присвячена актуальному питанню по-
кращення спеціальної фізичної підготовки курсан-
тів вищих військових навчальних закладів засоба-
ми військово-прикладних видів спорту. Завдання 
формування психофізіологічної готовності офіце-
рів до майбутньої військово-професійної діяльнос-
ті в процесі навчання у вищому військовому на-
вчальному закладі вирішується за допомогою низ-
ки навчальних дисциплін професійно-орієнтованої 
(військово-професійної) підготовки, провідною 
з яких є спеціальна фізична підготовка. За твер-
дженням авторів, заняття в секціях військово-при-
кладних видів спорту сприяє підготовці курсантів 
до майбутньої військово-професійної діяльності. 
Військово-спортивне багатоборство – один з вій-
ськово-прикладних видів спорту. 

Мета роботи – дослідити вплив занять вій-
ськово-спортивним багатоборством на показники 
спеціальної фізичної підготовки курсантів вищих 
військових навчальних закладів. 

Об’єкт та методи. Дослідження проводило-
ся у період з вересня 2017 року по жовтень 2019 
року на базі Харківського національного універси-
тету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба і було 
спрямовано на визначення показників спеціальної 
фізичної підготовленості курсантів. До досліджен-
ня було залучено 95 курсантів контрольної групи, 
які навчалися за чинною системою фізично підго-
товки та 36 курсантів експериментальної групи, які 
займалися в секції військово-спортивного багато-
борства. Вік досліджуємих від 17 до 26 років. У ході 
експерименту проведено дослідження показників 
спеціальної фізичної підготовки курсантів – ре-
зультатів виконання спеціальних фізичних вправ 

(комплексної вправи на спритність, комплексної 
силової вправи, марш-кидку на 5 км) та визначено 
середню оцінку спеціальної фізичної підготовки. 

Результати дослідження демонструють по-
кращення результатів представників експеримен-
тальної групи по відношенню до респондентів 
контрольної групи: комплексної вправи на сприт-
ність на 2,1 % (p<0,01), комплексної силової впра-
ви на 5,6 % (p<0,01), марш-кидку на 5 км на 1,1 % 
(p<0,01). Середня оцінка спеціальної фізичної під-
готовки курсантів експериментальної групи після 
проведення експерименту є статистично досто-
вірно кращою за оцінку представників контрольної 
групи на 8,8 % (p<0,05) та відповідає оцінці «від-
мінно». 

Висновок. Заняття військово-спортивним ба-
гатоборством дозволяють покращити показники 
спеціальної фізичної підготовки курсантів вищих 
військових навчальних закладів.

Ключові слова: військово-спортивне багато-
борство, спеціальна фізична підготовка, курсанти.

Зв’язок роботи з науковими програмами, 
планами, темами. Дослідження проводиться за 
темою зведеного плану НДР Міністерства молоді 
та спорту України 3.1. «Теоретико-методичні осно-
ви вдосконалення програмно-нормативних засад 
фізичної підготовки дітей, підлітків і молоді», № 
державної реєстрації 0111V001626.

Вступ. Корінні зміни у поглядах на Націо-
нальну безпеку країни, тривала гібридна війна на 
сході України, реформування системи вищої осві-
ти у відповідності до «Болонського процесу» – ці 
фактори зумовлюють потребу реформування сис-
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теми підготовки офіцерських кадрів у Збройних 
Силах України. На сучасному етапі боєздатність 
Збройних Сил України забезпечується не тільки 
наявністю новітніх зразків озброєння, достатнім 
фінансуванням заходів бойової підготовки та по-
вним комплектування особовим складом, але й 
високим рівнем військово-професійної підготовле-
ності офіцерського складу, якістю та динамічністю 
освітнього процесу у вищих військових навчаль-
них зак ладах. 

Підвищення продуктивності освітнього про-
цесу, на думку дослідників, потребує вирішення 
проблем формування фахової компетентності 
майбутніх офіцерів за рахунок детального аналі-
зу, усвідомлення та осмислення складових даного 
виду компетентності, а також визначення певного 
арсеналу умінь та навичок, що мають бути сфор-
мовані у курсанта в процесі навчання. Проблемам 
компетентнісного підходу в освіті присвячено ба-
гато сучасних досліджень – В. Байденка, Г. Єль-
нікова, Е. Зеєра, О. Овчарука, А. Хуторського, 
В. Ягупова, В. Радкевича, А. Литвина, О. Рибчука, 
К. Рудницької [1].

Аналіз сучасних досліджень у галузі фізичної 
підготовки курсантів військових закладів освіти до-
водить, що завдання формування психофізіоло-
гічної готовності офіцерів до майбутньої військо-
во-професійної діяльності має вирішуватись за 
допомогою низки навчальних дисциплін професій-
но-орієнтованої (військово-професійної) підготовки, 
однією з яких є спеціальна фізична підготовка [1].

Проблема організації фізичного виховання та 
спеціальної фізичної підготовки у вищих військо-
вих навчальних закладах (далі ВВНЗ) є предметом 
уваги дослідників протягом тривалого часу. Одним 
із перших науковців, який визначив поняття спе-
ціальна фізична підготовка був А. Долматов. Під 
спеціальною фізичною підготовкою військовослуж-
бовців він розумів підбір і застосування таких засо-
бів, методів і форм, які в найкращій мірі забезпечу-
ють рішення задач як загальних, так і спеціальних 
для відповідного роду військ або професій [2].

В наукових працях Г. Грибана, М. Пічугіна, 
В. Романчука визначення спеціальна фізична під-
готовка військовослужбовців різних категорій трак-
тується, як сукупність компонентів, які складають 
процес фізичного вдосконалення особового скла-
ду та забезпечують його функціонування відповід-
но до вимог, що ставляться до спеціальної фізич-
ної підготовленості військовослужбовців [3].

За твердженнями науковців, заняття в сек-
ціях військово-прикладних видів спорту сприяє 
підготовці курсантів до майбутньої військово-про-
фесійної діяльності [4, 5, 6]. Крім удосконалення 
фізичних і психологічних якостей, необхідних для 
майбутньої професії, така фізкультурна діяльність 
має за мету формування професійно-важливих 

військово-прикладних рухових навиків: рукопаш-
ного бою, прикладного плавання, подолання пере-
шкод та поводження зі зброєю. В даному контексті 
залучення курсантів вищих військових закладів до 
занять військово-спортивним багатоборством до-
зволяє значно розширити спектр наявних засобів 
професійно-прикладної (спеціальної) фізичної під-
готовки. Питанням використання навчально-тре-
нувальних занять з військово-прикладних видів 
спорту для формування та удосконалення фізич-
них якостей майбутніх офіцерів різних військових 
спеціальностей було присвячено достатню кіль-
кість наукових досліджень [4 - 9].

Військово-спортивне багатоборство – це нео-
ліпійський вид спорту, що має військово-приклад-
ну спрямованість і входить до «Переліку видів 
спорту, що визнані в Україні». Військово-спортив-
не багатоборство є одним з військово-прикладних 
видів спорту [1, 7]. Термін «військово-прикладний 
спорт» на законодавчому рівні в Україні введено 
Законом України від 6.06.2017 р. № 29 «Про вне-
сення змін до Закону України «Про фізичну культу-
ру і спорту» щодо започаткування службово-при-
кладного та військово-прикладного спорту» [10].

З метою дослідження аспекту впливу засобів 
військово-спортивного багатоборства на рівень 
спеціальної фізичної підготовки курсантів було 
проведено дослідження динаміки результатів вико-
нання контрольних вправ курсантів, які на протязі 
2-х років займалися в секції військово-спортивного 
багатоборства та порівняно їх результати з показ-
никами фізичної підготовленості курсантів, які за-
ймалися за чинною програмою фізичної підготовки.

Мета роботи – визначення впливу засобів 
військово-спортивного багатоборства на показни-
ки спеціальної фізичної підготовленості курсантів 
вищих військових навчальних закладів.

Матеріал та методи дослідження. Дослі-
дження проводилося у період з вересня 2017 року 
по жовтень 2019 року на базі Харківського націо-
нального університету Повітряних Сил імені Іва-
на Кожедуба і було спрямовано на визначення 
показників спеціальної фізичної підготовленості 
курсантів. В експерименті було задіяно 36 курсан-
тів експериментальної групи (ЕГ), які займалися 
в секції військово-спортивного багатоборства з 
першого курсу протягом двох років та 95 курсантів 
контрольної групи (КГ), які займалися за чинною 
системою фізичної підготовки. Середній вік вій-
ськовослужбовців до початку експерименту скла-
дав 17,7 років. Утворені групи курсантів пройшли 
перевірку на однорідність за показниками фізичної 
підготовленості по підсумкам вступних випробу-
вань з фізичної підготовки (р>0,05). Усі учасники 
були проінформовані про участь в експерименті та 
дали свою згоду. 
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Для вирішення завдань дослідження було 
використано наступні методи дослідження: тео-
ретичний аналіз, систематизація й узагальнення 
даних науково-методичних джерел і керівних до-
кументів, педагогічний експеримент, педагогічне 
тестування та методи математичної обробки отри-
маних результатів. 

Теоретичний аналіз, систематизація й уза-
гальнення даних науково-методичних джерел і ке-
рівних документів було застосовано для вивчення 
та аналізу інформації з питань фізичної підготовки 
курсантів та особливостей організації занять в сек-
ції військово-спортивного багатоборства в години 
спортивно-масової роботи. 

Педагогічний експеримент використовувався 
для визначення впливу засобів військово-спортив-
ного багатоборства на показники спеціальної фі-
зичної підготовленості курсантів. 

Педагогічне тестування проводилось для 
оцінки показників спеціальної фізичної підготов-
леності курсантів за допомогою контрольних фі-
зичних вправ Бойової армійської системи (БАрС): 
комплексна вправа на спритність, комплексна си-
лова вправа, марш-кидок на 5 км. 

Комплексна вправа на спритність: з високого 
старту пробігти 10 м, виконати два перекиди впе-
ред, стрибком повернутись кругом, виконати два 
перекиди вперед, пробігти 10 м у зворотному на-
прямку.

Комплексна силова вправа: включає в себе 
комплекс з чотирьох вправ: згинання і розгинання 
рук в упорі лежачи; перехід з положення упору на 
руках «планка» в положення упору присіду - стриб-
ком піднести ступні ніг максимально близько до 
рук і повернутися у вихідне положення; вистрибу-
вання з положення глибокого присіду з торканням 
рук пола ( під час вистрибування руки вздовж тулу-
ба); згинання і розгинання тулуба з положення ле-
жачи на спині, руки прямі за головою 
– підйомом верхньої частини тулуба 
з торканням у верхній точці руками і 
ногами та повернення у вихідне по-
ложення. Виконується в максималь-
ному темпі без перерви, чотири серії 
на час. Кожна серія включає в себе 
набір з чотирьох вправ по десять по-
вторень в кожній серії. 

Марш-кидок на 5 км проводить-
ся у складі підрозділу на пересіченій 
місцевості. Оцінка виставляється за 
умови прибуття підрозділу на фініш 
у повному складі з розтяжкою не 
більше 50 м. При виконанні впра-
ви дозволяється взаємодопомога 
без передачі зброї, протигазу та ін-
ших предметів спорядження. Форма 

одягу військова в черевиках з високими берцями. 
Екіпіровка: автомат, підсумок для магазинів, чоти-
ри магазини, протигаз.

Кожна вправа має свій норматив оцінки за 
чотирибальною шкалою, відповідно до програми 
навчальної дисципліни «Спеціалізована фізична 
підготовка (БАрС)».

Загальна оцінка спеціальної фізичної під-
готовленості курсанта виставляється за чотири-
бальною шкалою та визначається:

– «відмінно», якщо більшість оцінок за виконан-
ня вправ отримано «відмінно», а решта не 
нижче «добре»;

– «добре», якщо половина і більше оцінок за ви-
конання вправ отримано «відмінно» та «доб-
ре», а решта не нижче «задовільно»;

– «задовільно», якщо половина і більше оцінок 
за виконання вправ отримано «задовільно» 
при відсутності оцінок «незадовільно»;

– «незадовільно», якщо не виконано норматив 
на оцінку «задовільно» у будь-якій вправі.

Методи математичної статистики (одновимір-
ний статистичний аналіз) використовувались для 
доведення закономірностей, виявлених у процесі 
дослідження та перевірки гіпотез. Вірогідність роз-
ходжень оцінювалася за t - критерієм Стьюдента і 
вважалася статистично значущою при р<0,05.

Результати дослідження та їх обговорення. 
Для визначення впливу занять військово-спортив-
ним багатоборством на рівень фізичної підготов-
леності курсантів проведено аналіз рівня розвитку 
та динаміки загальних фізичних якостей учасників 
дослідження по результатам виконання контроль-
них нормативів з фізичної підготовки. 

Аналіз результатів виконання фізичних вправ 
до експерименту засвідчив відсутність достовірної 
різниці двох груп за показниками спеціальної фі-
зичної підготовленості (табл. 1).

Таблиця 1 – Результати дослідження показників спеціальної фізич-
ної підготовленості курсантів 

Період  
визначення

ЕГ (n=36)
x m±

КГ (n=95)
x m±

Рівень  
значимості

t p
Комплексна вправа на спритність, с

До експерименту 10,63 ± 0,06 10,74 ± 0,06 1,35 p>0,05
Після експерименту 10,47 ± 0,06 10,69 ± 0,05 3,02 p<0,01

Комплексна вправа на силу, с
До експерименту 199,42 ± 2,18 202,09 ± 2,26 0,85 p>0,05
Після експерименту 187,19 ± 3,32 197,71 ± 1,86 2,76 p<0,01

Марш-кидок на 5 км, с
До експерименту 1629,94 ± 1,26 1632,46 ± 0,92 1,61 p>0,05
Після експерименту 1493,19 ± 2,08 1509,06 ± 1,16 3,26 p<0,01

Оцінка спеціальної фізичної підготовки, бали
До експерименту 3,89 ± 0,12 3,69 ± 0,14 1,08 p>0,05
Після експерименту 4,59 ± 0,09 4,22 ± 0,11 2,60 p<0,05
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Порівняльний аналіз результатів (середньо-
го арифметичного часу) виконання комплексної 
вправи на спритність курсантів показав, що про-
тягом експерименту відбулося покращення даного 
показника у представників обох груп (рис. 1), про-
те курсанти ЕГ демонструють статистично досто-
вірно кращі результати по відношенню до респон-
дентів КГ, і ця різниця складає 2,1 % при t=3,02 
(табл. 1).

Результати виконання комплексної силової 
вправи демонструють статистично достовірно кра-
щий рівень розвитку силової витривалості (змен-
шення середнього арифметичного часу виконання 
вправи) курсантів ЕГ після експерименту по відно-
шенню до представників КГ – на 5,6 % при t=2,76 
(табл. 1, рис. 2).

Аналіз результатів марш-кидку свідчить про 
суттєве покращення показників курсантів обох 
груп протягом експерименту (рис. 3). Проте, якщо 
до експерименту показники двох груп статистично 
достовірно не відрізнялися, то після експеримен-
ту середній арифметичний час проходження дис-
танції курсантів ЕГ статистично достовірно кращий 
на 1,1 % при t=3,26 за показник представників КГ 
(табл. 1).

Результати виконання окремих вправ в під-
сумку відобразились на загальній оцінці спеціаль-
ної фізичної підготовки курсантів після експери-
менту: середній бал представників ЕГ статистично 
достовірно кращий від показника респондентів КГ 
на 8,8 % при t=2,60 та відповідає оцінці «відмінно» 
(вищий за 4,5), в той час, як середня оцінка курсан-
тів КГ дорівнює 4,22 та відповідає оцінці «добре» 
(рис. 4).

Результати, що були продемонстровані про-
тягом експерименту підтверджують дані науковців 
К. Пронтенка, С. Безпалого, Г Бикової, В. Пронтен-
ка, Ю. Логвиненка щодо позитивного впливу за-
нять в секціях військово-спортивних багатоборств 
на оцінку фізичної підготовки курсантів ВВНЗ  
[6, 8, 11].

Висновок. Результати проведеного експери-
менту демонструють статистично достовірне по-
кращення показників спеціальної фізичної підго-
товленості курсантів експериментальної групи по 
відношенню до представників контрольної групи. 
Два роки занять в секції військово-спортивного  
багатоборства дозволили забезпечити різницю 
у результатах виконання спеціальних фізичних 
вправ від 1,1 % до 5,6 % при p<0,01 та статис-
тично достовірне покращення середньої оцінки 
спеціальної фізичної підготовленості курсантів 

Рис. 1. Результати комплексної вправи на спритність 
курсантів

Рис. 2. Результати комплексної силової вправи  
курсантів

Рис. 3. Результати марш-кидку на 5 км курсантів

Рис. 4. Динаміка оцінки спеціальної фізичної 
 підготовки курсантів
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з «доброї» до «відмінної». Даний факт свідчить 
про доцільність використання засобів військово-
спортивного багатоборства для покращення рівня 
спеціальної фізичної підготовки військовослуж-
бовців.

Перспективою подальших досліджень 
буде визначення впливу засобів військово-спор-
тивного багатоборства на рівень розвитку профе-
сійно-важливих психофізіологічних якостей кур-
сантів ВВНЗ.
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УДК 796.093.6.015.8:[378.6:355.095.5
ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ ВОЕННО-сПОРТИВНЫМ МНОГОБОРЬЕМ 
НА ПОКАЗАТЕЛИ сПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕсКОЙ ПОДГОТОВКИ КУРсАНТОВ 
ВЫсШИх ВОЕННЫх УЧЕБНЫх ЗАВЕДЕНИЙ
Откидач В. С., Ольховой О. М., Корчагин Н. В., 
Юрьев С. О., Абраменко О. А.
Резюме. Статья посвящена актуальному вопросу совершенствования специальной физической 

подготовки курсантов высших военных учебных заведений средствами военно-спортивного много-
борья. Задача формирования психофизической готовности офицеров к будущей военно-профессио-
нальной деятельности в высших военных учебных заведениях решается с помощью ряда дисциплин 
профессионально-ориентированной (военно-профессиональной) подготовки, основной из которых  
является специальная физическая подготовка. Согласно утверждениям авторов, занятия в секциях 
военно-прикладных видов спорта способствуют подготовке курсантов к будущей военно-профессио-
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нальной деятельности. Военно-спортивное многоборье является одним из военно-прикладных видов 
спорта. 

Цель работы – исследовать влияние занятий военно-спортивным многоборьем на показатели спе-
циальной физической подготовки курсантов высших военных учебных заведений. 

Объект и методы. Исследование проводилось в период с сентября 2018 по октябрь 2020 на базе 
Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба и было направ-
лено на определение показателей специальной физической подготовленности курсантов. В экспери-
менте приняли участие 95 курсантов контрольной группы, которые учились по действующей системе 
физически подготовки и 36 курсантов экспериментальной группы, которые занимались в секции воен-
но-спортивного многоборья. Возраст исследуемых от 17 до 26 лет. В ходе эксперимента проведено 
определение показателей специальной физической подготовки курсантов по результатам выполнения 
специальных физических упражнений (комплексного упражнения на ловкость, комплексного силового 
упражнения, марш-броска на 5 км) и определена средняя оценка специальной физической подготовки. 

Результаты исследования демонстрируют улучшение показателей представителей эксперимен-
тальной группы по отношению к респондентам контрольной группы: в комплексном упражнении на лов-
кость на 2,1% (p <0,01), в комплексном силовом упражнении на 5,6% (p <0,01), в марш-броске на 5 км 
на 1,1% (p <0,01). Средняя оценка специальной физической подготовки курсантов эксперименталь-
ной группы после проведения эксперимента статистически достоверно выше оценки представителей 
контрольной группы на 8,8% (p <0,05) и соответствует оценке «отлично». 

Вывод. Занятия военно-спортивным многоборьем позволяют улучшить показатели специальной 
физической подготовки курсантов высших военных учебных заведений. 

Ключевые слова: военно-спортивное многоборье, специальная физическая подготовка, курсанты.

UDC 796.093.6.015.8:[378.6:355.095.5
The Influence of Military-Sports All-Around Training 
on the Special Physical Training Indicators of Cadets 
in Military Educational Institutions
Otkydach V. S., Olkhovyi О. М., Korchagin M. V., 
Yuriev S. O., Abramenko O. O.
Abstract. The article is devoted to the topical issue of improving the special physical training of cadets 

of higher military educational institutions by means of military-applied sports. The task of forming the psycho-
physiological readiness of officers for future military-professional activity in the process of training in a higher 
military educational institution is solved with the help of a number of disciplines of professional-oriented (mili-
tary-professional) training, the leading of which is special physical training. According to the authors, classes 
in the sections of military-applied sports help prepare cadets for future military-professional activities. Mili-
tary-sports all-around is one of the military-applied sports. 

The purpose of the study is to investigate the impact of military-sports all-around classes on the indicators 
of special physical training of cadets of higher military educational institutions. 

Materials and methods. The study was conducted in the period from September 2017 to October 2019 
on the basis of Ivan Kozhedub Kharkiv National University of the Air Force and was aimed at determining the 
indicators of special physical fitness of cadets. The study involved 95 cadets of the control group, who studied 
under the current system of physical training and 36 cadets of the experimental group, who were engaged in 
the section of military-sports all-around. The age of the subjects ranged from 17 to 26 years. During the exper-
iment, there was a study of indicators of special physical training of cadets by the results of special physical 
exercises (complex dexterity exercise, complex strength exercise, forced march for 5 km) and determining of 
the average score of special physical training. 

Results and discussion. The results of the study show an improvement in the results of the representatives 
of the experimental group in relation to the respondents of the control group: a complex exercise for dexterity 
by 2.1% (p <0.01), a complex strength exercise by 5.6% (p <0.01), a forced march for 5 km at 1.1% (p <0.01). 
The average score of special physical training of the experimental group of cadets after the experiment is 
statistically significantly better than the score of the control group representatives by 8.8% (p <0.05) and cor-
responds to the score “excellent”. 

Conclusion. Military-sports all-around classes allow to improve the indicators of special physical training 
of university cadets.

Keywords: military-sports all-around, special physical training, cadets.
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