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Анотація. Застосування інформаційних технологій у системі фізичної підготовки військовослужбовців 
розширює можливості тих, хто займається, щодо фізичного самовдосконалення та дає можливість спростити 
процес моніторингу стану фізичної підготовки у військових частинах, підрозділах. Пріоритетом у методичному 
забезпеченні фізичної підготовки військовослужбовців є розробка відповідного електронного видання. Воно у 
повній мері забезпечить сучасними теоретичними та методичними матеріалами військовослужбовців Збройних 
Сил України. 
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Вступ. 

На етапі реформування української армії керівництво Збройних Сил (ЗС) України посилює вимоги щодо 
професійної підготовленості особового складу. Суттєва увага приділяється особистої фізичної підготовленості 
військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом (далі військовослужбовців). Досить 
складно проходить процес трансформації свідомості військовослужбовців щодо необхідності підтримання 
ними належного рівня фізичної підготовленості. Треба зазначити, що тривалий час (майже 80 років) система 
фізичного виховання населення була орієнтована на готовність людини до оборони держави. На сьогодні 
пріоритетом фізичного виховання молоді є досягнення такого рівня фізичної підготовленості, який забезпечує 
високий рівень здоров’я [4]. На наш погляд, це створює певне порушення спадкоємності у функціонуванні 
системи фізичного виховання. Непідготовленість призовників не дозволяє ефективно проводити процес 
фізичного вдосконалення військовослужбовців, який спрямований на досягнення та підтримання ними фізичної 
готовності. Крім того, низький рівень мотивації військовослужбовців щодо фізичного вдосконалення, реальне 
скорочення службового часу на заняття з фізичної підготовки (ФП) під керівництвом фахівця призводить до 
зниження рівня фізичної підготовленості особового складу [2]. У зв’язку з цим виникає необхідність пошуку 
шляхів вдосконалення системи підготовки військових фахівців. В цьому аспекті особливе значення має 
методична підготовка офіцерів – військових педагогів, які проводять заняття з ФП, а також на відповідному 
рівні організовують та управляють процесом фізичного вдосконалення підлеглих.  

Виходячи з реалій функціонування ЗС України, нам представляється, що у цієї сфері недостатньо 
активно використовуються інноваційні методики підготовки кадрів, новітні педагогічні технології, зокрема, 
інформаційні технології (ІТ). У системі фізичного виховання та спорту ІТ реалізуються у вигляді електронних 
підручників, різноманітних пошукових, тестових та експертних систем, фітнес, оздоровчих програм, 
автоматизованих лабораторних практикумів, програм функціональної діагностики і т. ін. [3, 5]. Застосування ІТ 
дозволяє вирішити протиріччя між підняттям теоретичного, методичного рівня підготовленості студентів та 
засвоєнням фізичних вправ, розвитком фізичних якостей в межах визначеного часу на заняття з фізичного 
виховання [1]. 

Комп’ютеризоване керування навчально-тренувальним процесом ефективно використовується у арміях 
провідних країн світу [7,8]. Фахівцями ФП ЗС республіки Бєларусь ще у 2001 році був підготовлений CD-диск, 
де були відображені основні форми документів та положення з ФП, програми розрахунку рейтингу, розрядів, 
місць військовослужбовців, а також відеокліпи техніки виконання фізичних вправ. Фахівці ФП Національної 
академії оборони України у 2004 році також створили електрону версію практичних рекомендацій з ФП, яка 
була складовою у виданні електронної енциклопедії серії „Бібліотека випускника”.  



Таким чином, ми бачимо, що застосування ІТ у сфері фізичної культури та спорту є невід’ємною 
вимогою часу. Прогресивних змін потребує також система ФП у ЗС України. Вивчення можливостей 
впровадження ІТ у систему ФП дозволить визначити перспективи їх застосування для підготовки 
військовослужбовців, які прагнуть до реалізації своїх можливостей, готових до сприйняття нового та 
професійного вдосконалення. 

Дослідження проводилось у рамках НДР „Розробка теоретично-методичних засад функціонування 
системи фізичної підготовки військовослужбовців Збройних Сил України”. Шифр: „НФП – 2009”.  

Формулювання цілей роботи.  
Метою нашого дослідження є визначення перспектив застосування ІТ у системі фізичної підготовки 

військовослужбовців. 
Методи, організація досліджень. Під час дослідження використовувались такі методи: аналіз 

теоретичних джерел з проблем інноваційних методик підготовки фахівців різного профілю, вивчення та узагальнення 
передового досвіду організації застосування інформаційних технологій у педагогіці та у сфері фізичної 
культури і спорту, спостереження, бесіди, оцінювання, прогнозування та моделювання процесу 
самовдосконалення військових фахівців. 

Результати дослідження та їх обговорення.  
Інформаційні технології усе ширше впроваджуються в систему підготовки фахівців різного профілю. 

Переваги їх застосування в педагогічній діяльності є безперечними. Вони дозволяють користувачу підвищити 
наочність та мобільність процесу отримання навчального матеріалу, одержувати потрібну інформацію миттєво 
з різних джерел, навчатися на робочому місці в зручному для нього темпі та у вільний від виконання 
професійних обов’язків час. Крім того, використання ІТ дає можливість оперативного оновлення інформації 
(через Інтернет) та забезпечення практично миттєвого зворотнього зв’язку (інтерактивність).  

Ступінь впровадження вказаних позицій у системі ФП залежить від категорії та штатного рівня 
підготовки військовослужбовців. Значну потребу у використанні ІТ мають військовослужбовці, які, перш за 
все, навчаються або підвищують кваліфікацію.  

На етапі отримання тактичного рівня підготовки майбутні офіцери на теоретичних заняттях вивчають 
систему ФП, на практичних заняттях освоюють її зміст, набувають рухові уміння, оволодівають відповідними 
методичними навичками. Доцільність використання ІТ на цьому етапі підготовки майбутніх офіцерів 
обумовлена тим, що переважна більшість занять з ними проводиться під керівництвом викладача із 
застосуванням методів педагогічної майстерності. Специфікою практичних занять з ФП є те, що на них поряд з 
теоретичними знаннями набуваються методичні навички та практичні уміння. Це потребує здатності 
військовослужбовців аналізувати та засвоювати матеріал, що викладається, одночасно за багатьма 
параметрами, що достатньо складно. Більш зручно, аналіз змісту заняття проводити під час самостійної 
підготовки. Візуалізовані програмні засоби дозволяють більш цілеспрямовано розподіляти увагу на предметі 
вивчення. 

Застосування ІТ набуває особливої ваги під час подальшого навчання офіцерів в академії, на курсах 
підвищення кваліфікації. Доцільність використання ІТ в системі ФП офіцерами оперативно-тактичного та 
оперативно-стратегічного рівня підготовки обумовлена тим, що переважна більшість офіцерів цієї категорії в 
силу службового положення, віку та досвіду займається фізичною підготовкою самостійно [2]. Доля 
компоненту фізичної підготовленості у структурі їх загальної підготовленості знижується до рівня, який 
забезпечує їх ефективну працездатність. В той же час, ці офіцери, як командири, повинні ефективно управляти 
процесом фізичного вдосконалення підлеглих та приймати відповідні рішення, які дозволяють ефективно 
здійснювати фізичне вдосконалення підлеглого особового складу. Для цього вони повинні володіти певним 
обсягом теоретичних знань з ФП, мати оперативний доступ до бази даних з керівних, програмних документів та 
інформації, що стосується питань ФП. Впровадження дистанційного навчання дасть змогу слухачам більш 
інтенсивніше підвищувати якість теоретичної та методичної підготовленості під час заочного навчання. 

Актуальним для військовослужбовців є також отримання інформації щодо самоконтролю особистої 
фізичної підготовленості, стану свого здоров’я та методів його корекції. Більшість офіцерів займається 
фізичним вдосконаленням самостійно. Вони не завжди мають можливість у військових частинах 
відслідковувати новітні технології фізичного вдосконалення, щоб ефективно розпорядитися своїм 
психофізичним потенціалом та з допомогою засобів ФП підтримувати належний рівень особистої фізичної 
підготовленості.  

Вищезазначене дозволяє запропонувати розробку уніфікованого електронного видання з ФП. Його 
структура повинна відображати усі розділи Настанови з ФП (рис.1). Представлення дидактичного матеріалу у 
вигляді електронного гіпертексту з малюнками, таблицями, анімацією та відео допоможе створити більш 
зручніше для постійного використання джерело інформації. Більш структурно потрібно дати матеріал щодо 
методів розвитку фізичних якостей та вдосконалення військово-прикладних рухових навичок. Цей матеріал 
потрібен перш за все, для сержантів-інструкторів з розділів ФП та молодших командирів, на яких покладено 
обов’язок з навчання та виховання особового складу. 

Електронне видання з ФП обов’язково повинно включати діагностувально-корекційний блок з 
можливістю оперативного визначення стану фізичної підготовленості, особистого здоров’я 
військовослужбовців та методів його корекції (рис.2).  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Фрагмент роботи с електронним виданням  у  режимі перегляду теоретичного матеріалу 
 
При впровадженні автоматизованої системи обліку результатів контролю ФП військовослужбовців ЗС 

України у Он-лайнової версії електронного видання потрібно передбачити сторінку (електрону відомість) з 
даними, які характеризують підготовленість особового складу.  

Це дає можливість спростити процес моніторингу стану ФП у військових частинах, підрозділах, 
зробити його оперативнішим та своєчасно відпрацьовувати управлінські рішення з її вдосконалення та 
спрямованості педагогічного впливу.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Фрагмент роботи з електронним виданням  у „діагностично-корекційному” режимі 
 



Висновки. 
1. Прогресивним підходом у вирішенні проблеми вдосконалення системи підготовки військових фахівців з 

питань фізичної підготовки є  впровадження у цю сферу інформаційних технологій. 
2. Пріоритетом у методичному забезпеченні фізичної підготовки військовослужбовців є розробка 

відповідного електронного видання, яке б у повній мері забезпечувало сучасними теоретичними та 
методичними матеріалами військовослужбовців Збройних Сил України . 

3. Застосування інформаційних технології дає можливість автоматизувати систему моніторингу стану ФП у 
військових частинах, підрозділах.  
Подальші дослідження з розглядуваного питання слід проводити у напрямку пошуку шляхів, які 

прискорюють впровадження ІТ в систему фізичної підготовки військовослужбовців. 
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