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Анотації:
Здійснено аналіз особливостей 
військово-професійної діяль-
ності офіцерів-зв’язківців і вимог 
даної військової спеціалізації до 
розвитку організму курсантів. 
Розкрито питання низької про-
фесійної спрямованості фізич-
ної підготовки курсантів вищих 
військових навчальних закладів 
та обґрунтовано необхідність 
її вирішення. Визначено зміст 
спеціальної фізичної підготовки 
майбутніх офіцерів військ зв’язку 
та запропоновано практичні 
рекомендації щодо посилення 
професійної спрямованості фі-
зичної підготовки курсантів від-
повідних спеціальностей.

Борознюк А.В. Повышение профес-
сиональной направленности физиче-
ской подготовки будущих офицеров-
связистов. Осуществлен анализ 
особенностей военно-профессиональной 
деятельности офицеров-связистов и требо-
ваний данной военной специализации к раз-
витию организма курсантов. Раскрыт вопрос 
низкой профессиональной направленности 
физической подготовки курсантов высших 
военных учебных заведений и обоснована 
необходимость ее решения. Определено 
содержание специальной физической под-
готовки будущих офицеров войск связи и 
предложены практические рекомендации 
по усилению профессиональной направ-
ленности физической подготовки курсантов 
соответствующих специальностей.

Boroznyuk O.V. The raising of 
the professional orientation of 
physical training of future officers-
communicators. The analysis of the 
characteristics of military and professional 
activity of officers-communicators and the 
requirements of this military expertise to 
the development of the body of cadets is 
performed.  It is disclosed a question of 
a low professional orientation of physical 
training of cadets of higher military 
educational institutions and the necessity 
of its solving. The content of special 
physical training of future officers of signal 
is defined and practical recommendations 
to enhance the professional orientation 
of physical education students in related 
disciplines are proposed.

Ключові слова:
курсанти-зв’язківці, військово-
професійна діяльність, фізична 
підготовка, психофізіологічні 
показники.

курсанты-связисты, военно-
профессиональная деятельность, физи-
ческая подготовка, психофизиологические 
показатели.

cadets-communicators, professional 
and military activity, physical training, 
psychical and physiological indicators. 

Вступ.1

Завдання забезпечення національної безпеки, 
обороноздатності країни, формування нового, 
перспективного обличчя Збройних сил України 
ускладнюють вимоги до системи військово-
професійної підготовки офіцерських кадрів [1]. 
Збільшення ролі зв’язку одного з основних засобів 
в системі управління військами в сучасних умовах, 
створення складних систем зв’язку та посилення 
вимог до їх якості та швидкості зумовили суттєве 
зростання значення діяльності офіцерів-зв’язківців, 
підвищення вимог до професійної працездатності 
фахівців військ зв’язку [2].  

За даними І.І. Приходька та ін. [6], майбутня 
військово-професійна діяльність курсантів складна 
й доволі специфічна та вимагає прояву ряду 
важливих характеристик – стійкої мотивації до 
військової служби, високого рівня особистісних 
якостей, необхідних морфофункціональних, 
фізичних та психічних показників організму, які 
ефективно формуються і розвиваються за допомогою 
систематичних занять фізичними вправами, 
матеріалізують спеціальні знання й навички у 
параметри професійної надійності.  

Спеціальні дослідження Ю.А. Бородіна, В.М. 
Красоти, О.Г. Піддубного та ін. [1; 3; 5] доводять, що 
ефективність професійних дій офіцерів будь-яких 
військових спеціальностей, зокрема й інженерно-
технічних, тісно пов’язана з рівнем їх фізичної 
підготовленості, що насамперед зумовлено її впливом 
на збільшення функціональних резервів організму, його 
стійкості до несприятливих чинників тощо. Висновки 
робіт Ю.А. Бородіна та ін. [1] підтверджують, що 
військово-професійне навчання курсантів у сучасних 
ВВНЗ проходить у специфічних умовах, пов’язаних з 
© Борознюк О.В., 2012

постійним зростанням обсягу навчальної інформації 
на тлі обмежених термінів навчання, високим рівнем 
відповідальності за результати навчання, високим 
нервово-емоційним напруженням, перевантаженням 
інтелектуальної та психічної сфер, зниженням 
рухової активності. За даними К.В. Пронтенка [7], 
низький рівень фізичної підготовленості вступників 
до ВВНЗ значно погіршує ситуацію, а традиційна 
система фізичної підготовки курсантів, яка не 
враховує специфіки майбутньої професії, не здатна у 
повній мірі забезпечити реалізацію завдання якісної 
професійно-військової підготовки керівного складу 
військ ЗСУ.

На думку дослідників Ю.А. Бородіна, В.М. 
Красоти та ін. [1; 3], питання вдосконалення системи 
підготовки майбутніх офіцерів операторських 
спеціальностей, зокрема і зв’язківців, що 
відповідають сучасним вимогам до керівного 
складу української армії частково вирішується за 
допомогою підвищення професійної спрямованості 
фізичної підготовки курсантів у ВВНЗ. 

Тема дослідження є складовою частиною тематич-
ного плану та загальної проблеми наукових досліджень 
Національного педагогічного університету імені М.П. 
Драгоманова «Теорія і технологія навчання і виховання 
в системі народної освіти». Робота виконана згідно з 
паспортом спеціальності 13.00.02 – теорія та методи-
ка навчання (фізична культура, основи здоров’я) п. 7 
«Формування спеціальних знань і рухових навичок у 
дітей та молоді у процесі навчання фізичної культури, 
основ здорового способу життя».

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи – визначити засоби посилення про-

фесійної спрямованості фізичної підготовки майбут-
ніх офіцерів військ зв’язку.
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та медико-біологічні 
проблеми фізичного 
виховання і спорту

ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

Завдання роботи:
Проаналізувати особливості військово-професійної 1. 
діяльності офіцерів операторських спеціальностей, 
зокрема зв’язківців, та вимоги даної професії до 
розвитку організму курсантів у педагогічній теорії 
та практиці. 
Розкрити питання низької професійної спрямованості 2. 
фізичної підготовки курсантів вищих військових 
навчальних закладів та обґрунтувати необхідність її 
вирішення.
Визначити засоби розвитку професійно значущих 3. 
фізичних та психічних якостей зв’язківців та запро-
понувати практичні рекомендації щодо посилення 
професійної спрямованості фізичної підготовки 
курсантів відповідних спеціальностей

Результати дослідження. 
Залежно від умов, в яких військовослужбовці ви-

конують свої обов’язки, місця базування, структури 
робочих рухів, специфіки фізичного навантаження 
та інших показників спеціалісти пропонують основні 
військово-облікові спеціальності диференціювати за 7 
категоріями: стрілець, водій, навідник, заряджаючий, 
оператор, категорія бойового забезпечення, механік 
[5]. Дана класифікація дозволяє систематизувати ве-
лику кількість військових спеціальностей та забезпе-
чити дослідження у напрямку підвищення ефектив-
ності професійно-військової підготовки курсантів у 
ВВНЗ різного профілю. 

За даними вчених, зокрема Ю.А. Бородіна, К.В. 
Пронтенка та ін. [1; 7] професійно-військова діяль-
ність офіцерів операторських спеціальностей від-
носиться до професій технічного профілю, тобто до 
професій типу «людина-техніка», а конкретніше – 
“людина — військова техніка”. При організації такого 
взаємозв’язку керівна роль належить людині, зокрема, 
не стільки анатомічним особливостям фахівця, скіль-
ки психологічним властивостям людини (сприйняттю, 
пам’яті, увазі, мисленню психоемоційній стійкості, 
розумовій працездатності) та сенсомоторним здібнос-
тям, що забезпечують точність при оцінці власних па-
раметрів рухів під час керування технікою [4]. 

Вузька військова спеціалізація офіцерів-фахівців 
інженерно-операторського профілю, зокрема і 
зв’язківців, супроводжується особливими видами 
фізичних та нервово-психічних навантажень під час 
виконання службових обов’язків, що в свою чергу ви-
суває особливі вимоги до фізичних, сенсомоторних та 
психічних здібностей курсантів ВВНЗ [1; 2; 3]. Струк-
тура професійної діяльності військових фахівців опе-
раторського профілю, до яких належать і зв’язківці, 
включає сенсорний, сенсомоторний і логічний компо-
ненти, що передбачає акцент на рівень психомотор-
них та інтелектуальних операцій. Таким чином, осо-
бливості робочих рухів офіцерів зв’язку полягають у 
наступному [1; 2; 3; 7]:

військовий-зв’язківець сприймає, переробляє і пере-• 
дає великий обсяг інформації здебільшого в умовах 
дефіциту часу в режимі очікування сигналу; 
висока відповідальність за адекватні дії зв’язківця • 
під час прийому, обробки і передачі інформації 

пов’язана з напруженою розумовою діяльністю; 
діяльність офіцера-зв’язківця призводить до висо-• 
ких навантажень на сенсорні системи організму: зо-
рову та слухову та моторну;
робочі рухи зв’язківця вимагають високої точності • 
й швидкості сенсомоторних реакцій і мікрорухів, 
точності диференціації простору, часу та м’язових 
зусиль;
визначальним у недопущенні помилок під час при-• 
йняття і передачі сигналів є високий рівень усіх 
властивостей уваги: високий ступінь її концентра-
ції, стійкість, обсяг та інтенсивність, а також розпо-
діл і переключення.

Так, на думку К.В. Пронтенка [7], від точності, 
швидкості та своєчасності прийому інформації, на-
дійності її збереження та відтворення, ефективності 
обробки залежать надійність, точність та швидкість 
усієї системи. Крім того, ускладнення систем зв’язку 
призвело до збільшення числа об’єктів (процесів, па-
раметрів, пристроїв), якими необхідно управляти та 
контролювати (причому нерідко одночасно) [2]. Поява 
нових складних пристроїв зв’язку, підвищення склад-
ності протікання технологічних процесів та швидкості 
передачі і прийняття інформації, необхідність адек-
ватного реагування, недопустимість помилок та висо-
ка відповідальність за операції зумовлює підвищення 
психічного напруження та ускладнює функціонування 
сенсорних систем організму. Це висуває складні ви-
моги до точності дій зв’язківців, швидкості прийняття 
рішень у здійсненні управлінських функцій в умовах 
ліміту часу та нерідко призводить до виникнення сен-
сорних, емоційних та інтелектуальних перевантажень. 
В умовах технічного прогресу зменшується рухова ак-
тивність, що сприяє розвитку моногонії, гіподинамії, 
зниженню працездатності, і, як наслідок – погіршення 
функціонального стану офіцерів зв’язку. 

За даними  І.О. Дерія [2], під час виконання про-
фесійних дій в умовах сучасного бою у зв’язківця 
неминуче виникає особливий стан емоційного та 
психічного перенапруження, який називається стре-
сом. При цьому ускладнюється розумова діяльність, 
зменшується обсяг уваги, його розподіл та переклю-
чення, виникають помилки сприйняття, погіршуєть-
ся пам’ять. Таким чином, порушення інформаційної 
взаємодії людини і техніки в основному пов’язане, з 
помилками, що допускає людина, а помилки, в свою 
чергу, пов’язані з недоліками у фізичній підготовле-
ності фахівця, зокрема у психофізіологічній.

Фізична підготовка військовослужбовців є одним 
з основних предметів бойової та командирської під-
готовки військ. Фізична підготовка курсантів у вищих 
військових навчальних закладах є важливим етапом у 
системі безперервної освіти майбутніх офіцерів ЗСУ. 
У цей період закладається фундамент теоретичної, 
методичної, фізичної, військово-професійної підго-
товки майбутнього військовослужбовця [1].

Згідно з НФП-9 фізична підготовка у ЗСУ – це пе-
дагогічний процес фізичного вдосконалення загаль-
них та спеціальних фізичних якостей, формування 
військово-прикладних навичок та умінь, виховання 
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психологічних якостей з метою забезпечення фізич-
ної та психологічної готовності військовослужбовців 
до навчально-бойової діяльності та виконання функ-
ціональних обов’язків. 

За висновками В.Красоти та ін. [3]., незважаю-
чи на різну частку фізичної  роботи та спрямованість 
робочих рухів військових фахівців різного профілю, 
ефективність їх професійних дій так чи інакше тісно 
пов'язана з рівнем фізичної підготовленості. По-перше, 
це зумовлено впливом фізичної підготовки на збіль-
шення функціональних резервів організму, зміцнення 
здоров’я та підвищення стійкості до несприятливих 
чинників середовища та військової служби. По-друге, 
фізична підготовка за механізмами переносу рухо-
вих навичок та фізичних якостей може сприяти більш 
успішному формуванню низки військово-професійних 
навичок, забезпечувати в певній мірі підтримання пси-
хофункціонального стану, і, як наслідок, загальної, у 
тому числі й розумової працездатності.

На думку Ю.А. Бородіна [1], організація фізичної 
підготовки сьогодні не достатньою мірою забезпечує 
ефективну готовність військовослужбовців до сучас-
ної бойової діяльності, оскільки практично не враховує 
особливостей професійної спеціалізації і тим самим не 
сприяє спрямованості військово-професійного навчання. 
Така ситуація зумовлює необхідність перегляду і удоско-
налення системи військово-професійної підготовки офі-
церських кадрів, зокрема і системи фізичної підготовки 
курсантів ВВНЗ різного профілю [1; 3; 4; 7].

Професійну спрямованість фізичної підготовки 
курсантів забезпечує професійно-прикладна фізична 

підготовка – складова фізичної підготовки, склад-
ний процес цілеспрямованого педагогічного впливу 
на необхідні фізичні, психічні, психофізіологічні та 
морфофункціональні показники розвитку організму, 
в результаті якого професійні знання та навички май-
бутніх офіцерів матеріалізуються у надійні параме-
три готовності до службових обов’язків [1]. Значення 
ППФП у військово-професійній підготовці керівного 
складу ЗСУ полягає у підвищенні рівня прикладної 
психофізіологічної підготовленості та покращен-
ня психоемоційного статусу військовослужбовців, 
що дозволяє їм ефективніше виконувати службові 
обов’язки за військовою спеціальністю; довший час 
зберігати швидкість і точність професійних дій під 
впливом фізичних та нервово-психічних наванта-
жень бойової діяльності, швидше відновлювати ро-
зумову та фізичну працездатність. 

Вищесказане підтверджує необхідність більш де-
тального розгляду та конкретизації змісту, форм, за-
собів і методів ППФП у військово-професійній під-
готовці відносно більш вузької спеціалізації, зокрема 
і відносно майбутніх офіцерів підрозділів зв’язку: 
радіотелеграфістів, телеграфістів, спеціалістів 
фельд’єгерсько-поштового зв’язку. 

Вивчення існуючих робіт, що стосуються підготов-
ки офіцерів інженерно-операторського профілю, ана-
ліз структури робочих рухів офіцерів зв’язку та вимог 
даної військової спеціалізації до організму курсантів 
дозволили систематизувати окремі дані про зміст спе-
ціальної фізичної підготовки майбутніх зв’язківців з 
урахуванням професійної спрямованості (табл. 1).

Таблиця 1 
Зміст фізичної підготовки майбутніх зв’язківців з урахуванням професійної спрямованості

№ Професійно значущі показники Засоби фізичної підготовки

1 Швидкість сенсомоторних реакцій Різноманітні вправи, що вимагають раптового реагування 
різного рівня складності відповідно до зміни ситуацій.

2

Точність 
оцінки та 
відтворення 
різних 
параметрів 
рухів

Просторова 
орієнтація

Швидке і точне виконання “контрастних” і “зближувальних” 
завдань у просторі; фізичні вправи з обмеженням зорового кон-
тролю; вправи з вираженим впливом на один з аналізаторів за 
допомогою допоміжних темполідерів; застосування полегше-
них або ускладнених умов під час виконання різноманітних 
балістичних вправ, вправ на диференціювання відстані, харак-
терних ігрових дій.

Відчуття часу
Вправи, які чітко обмежені за часовими параметрами і вимага-
ють контролю часу їх виконання; вправи з конкретною кількістю 
повторень за одиницю часу; вправи, що виконуються повільно 
на певну кількість рахунків; темпові рухи за заданий час тощо.

Відчуття зусиль
Вправи з дозованими зусиллями, з варіюванням зусиль або 
розмірів і ваги додаткових предметів, вправи на тренажерах з 
обтяженнями тощо.

3 Частота рухів Вправи швидкісної спрямованості, тобто рухові дії, які викону-
ються в максимальному темпі з предметами та без.

4 Психоемоційна стійкість (стійкість 
до стресу)

Вправи, що вимагають психоемоційного напруження: командні 
ігри, складнокоординаційні вправи, вправи змагального харак-
теру.

5
Властивості уваги: обсяг, стійкість, 
концентрація, розподіл, переклю-
чення, інтенсивність, 

Різноманітні естафети, елементи спортивних ігор, танцювальні 
комбінації під музичний супровід, що вимагають одночасних 
асиметричних рухів різними частинами тіла, смуги перешкод

6 Пам'ять
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та медико-біологічні 
проблеми фізичного 
виховання і спорту

ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

Під час планування змісту навчального матеріа-
лу занять з фізичної підготовки майбутніх офіцерів 
військ зв’язку слід дотримуватися наступних умов 
для досягнення достатнього педагогічного ефекту:

Постійне використання нових рухових дій. Чим 
більший руховий досвід, тим більшим запасом 
умовно-рефлекторних зв’язків володіє людина. Чим 
різноманітніше ці зв’язки, тим легше й швидше засво-
юються нові форми рухів. 

Цілеспрямований розвиток рухових якостей. Чим 
вищий рівень рухової підготовленості, тим успішніше 
формуються рухові навички.

Постійне застосування під час занять рухових дій, 
що потребують точного оцінювання просторових, ча-
сових, силових та динамічних параметрів рухів. 

Висновки. 
Таким чином, професійна спрямованість фізичної 

підготовки майбутніх зв’язківців передбачає ціле-
спрямований вплив на психофізіологічні показники 
розвитку організму курсантів. Основними завданнями 
ППФП майбутніх офіцерів зв’язку є систематичне по-
новлення рухового досвіду (фонду засвоєних рухових 
умінь та навичок) та постійне удосконалення функцій 
сенсорних систем та властивостей психіки.

Перспективи подальших досліджень у даному на-
прямку полягають у дослідженні особливостей фор-
мування спеціальних знань та навичок майбутніх офі-
церів військ зв’язку в процесі фізичної підготовки у 
ВВНЗ.
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