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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ КОНТРОЛЬНИХ  
КОМПЛЕКСІВ СПЕЦІАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ КУРСАНТІВ

Анотація.
У статті здійснено порівняльний аналіз комплексів спеціальної фізичної підготовки (СФП), а саме 

контрольних комплексів із використанням засобів бойової армійської системи (БАрС) на формування фі-
зичної готовності курсантів до майбутньої професійно- бойової діяльності в процесі навчання у вищому 
військовому освітньому закладі. У дослідженні взяли участь курсанти других курсів (n = 60) Житомирсько-
го військового інституту імені С. П. Корольова. Було сформовано три групи, із них дві експериментальні 
(ЕГ): (ЕГ1, n = 20 та ЕГ2, n = 20), курсанти яких займалися у секції інституту з бойової армійської сис-
теми за різними тренувальними комплексами та контрольну (КГ, n = 20), курсанти якої займалися фізич-
ною підготовкою відповідно до чинної настанови з фізичної підготовки у Збройних Силах України (ЗСУ). 

За результатами аналізу було встановлено, що рівень сформованості військово- прикладних на-
вичок і розвитку фізичних якостей у курсантів обох ЕГ, які займалися в секції БАрС, наприкінці дослі-
дження є достовірно вищим ніж у тих курсантів, які додатково займалися фізичною підготовкою в 
години спортивно- масової роботи. 

Ключові слова: фізична підготовка; бойова армійська система; курсанти.

Нинішні військово- політичні, соціально- економічні умови функціонування держави ви-
сувають досить високі вимоги до випускників вищих військових освітніх закладів. Разом із 
фаховими компетентностями до молодих військових фахівців висувають вимоги щодо рівня їх 
фізичної підготовленості.

Керівними документами у ЗСУ визначено, що фізична підготовка військовослужбовців є 
одним із головних предметів бойової підготовки та постає складовою загальної системи навчан-
ня та виховання особового складу ЗСУ [6]. Це комплекс заходів щодо фізичного вдосконалення 
військовослужбовців, що спрямований на розвиток загальних і спеціальних фізичних якостей, 
формування військово- прикладних навичок, виховання морально- вольових і психологічних 
якостей [6].

З урахуванням особливостей навчальної, професійно- бойової діяльності військовослуж-
бовців в особливий період фізична підготовка особового складу має бути спрямована на вдо-
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сконалення спеціальних фізичних якостей. На сьогодні, коли на Сході України вже восьмий рік 
поспіль ведуться бойові дії, питання спеціальної фізичної підготовки військовослужбовців ЗСУ 
є актуальним.

За своєю спрямованістю фізична підготовка вирішує загальні та спеціальні завдання. За-
гальними завданнями фізичної підготовки є: адаптація військовослужбовців до умов військової 
служби; удосконалення фізичних якостей; покращення фізичного розвитку, зміцнення здоров’я, 
підвищення працездатності та професійного довголіття. До спеціальних завдань фізичної під-
готовки належать: розвиток і вдосконалення професійно важливих і спеціальних фізичних яко-
стей; оволодіння військово- прикладними руховими навичками в подоланні природних і штуч-
них перешкод, військово- прикладному плаванні, рукопашному бою, пересуванні пересіченою 
місцевістю в пішому порядку і на лижах, марш- кидках, метанні гранат; виховання морально- 
вольових і психологічних якостей, згуртування військових підрозділів [6; 7]. 

Наукові дослідження, проведені вітчизняними та зарубіжними вченими, дають змогу ствер-
джувати, що спеціальна спрямованість фізичної підготовки може бути ефективним засобом фор-
мування фізичної готовності військовослужбовців до дій в екстремальних умовах [4; 9; 10].

У наказі Міністра оборони України визначено, що СФП військовослужбовців спрямова-
на на розвиток спеціальних фізичних якостей, оволодіння ними військово- прикладними нави-
чками, виховання морально- вольових якостей, досягнення бойової згуртованості підрозділів 
шляхом систематичного комплексного виконання спеціальних фізичних і прикладних вправ з 
атлетичної підготовки, прискореного пересування, подолання перешкод, прийомів рукопашного 
бою, військово- прикладного плавання [6].

Аналіз літературних джерел засвідчив, що з 2016 р. у ЗСУ в підготовку військових фахів-
ців впроваджується Бойова армійська система. БАрС – це окремий розділ спеціальної фізичної 
підготовки, що охоплює елементи з тактико- спеціальної підготовки (способи пересування на 
полі бою, подолання перешкод), рукопашної підготовки, гірської (альпіністської) підготовки, 
практичної стрільби й тактичної медицини [1; 2; 8]. Метою підготовки військових фахівців за 
БАрС є забезпечення готовності військовослужбовців до професійно- бойової діяльності, оволо-
діння зброєю та ефективного її використання, перенесення фізичних навантажень. Навчально- 
тренувальні заняття з БАрС дають військовослужбовцям змогу отримати комплекс практичних 
вмінь та навичок у підготовці до ведення ближнього бою та знищення противника, оволодіти 
технічним спектром прийомів рукопашного бою, тактико- спеціальною підготовкою, гірською 
підготовкою, спеціальною прикладною підготовкою до бойових дій із різними видами зброї.

Спираючись на праці провідних учених у галузі фізичної підготовки [1, 3; 5; 7], врахову-
ючи досвід участі підрозділів ЗСУ в антитерористичній операції та операції об’єднаних сил, 
у Житомирському військовому інституті імені С. П. Корольова було створено однойменний 
змістовний модуль начальної дисципліни «Бойова система виживання воїна» та сформовано 
секцію з БАрС, де курсанти мають можливість більш поглиблено вивчати цю систему та вдо-
сконалювати професійно важливі військово- прикладні навички. 

Особливістю БАрС є те, що вона розрахована на підготовку значної кількості особово-
го складу за короткий термін, де враховано нові напрями бойової підготовки підрозділів ЗСУ, 
досвід бойових дій і підготовки підрозділів у районах збройних конфліктів і локальних війн; 
завдання бойового призначення підрозділів [1].

Практичні заняття БАрС мають сприяти підвищенню ефективності військово- професійної 
діяльності військовослужбовців ЗСУ, формуванню професійних військово- прикладних нави-
чок, що дають змогу ефективно пересуватися на полі бою, вміло використовувати зброю, вико-
нувати завдання в екстремальних нештатних ситуаціях, ефективно вести рукопашні сутички з 
противником, контролювати перебіг нестандартних ситуацій.

Метою дослідження є: здійснити порівняльний аналіз ефективності комплексів СФП із 
використанням засобів БАрС, що спрямовані на формування фізичної готовності курсантів до 
майбутньої професійно- бойової діяльності.
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Методи дослідження: теоретичний аналіз літературних джерел, педагогічне спостережен-
ня, педагогічне тестування, методи математичної статистики.

Дослідження з метою проведення порівняльного аналізу комплексів СФП із використанням за-
собів БАрС на формування фізичної готовності курсантів до майбутньої професійно- бойової діяль-
ності проводилося в Житомирському військовому інституті імені С. П. Корольова впродовж навчаль-
ного року та було розподілене на два етапи (семестри). У дослідженні взяли участь курсанти других 
курсів (n = 60) Житомирського військового інституту імені С. П. Корольова. Було сформовано три 
групи, із них дві експериментальні (ЕГ): (ЕГ1, n = 20 та ЕГ2, n = 20), курсанти яких займалися у сек-
ції інституту з БАрС за різними тренувальними комплексами та контрольну (КГ, n = 20), курсанти 
якої займалися фізичною підготовкою відповідно до діючої настанови з фізичної підготовки в ЗСУ. 

Авторами сумісно з інструкторами з БАрС та фахівцями кафедри фізичного виховання, 
спеціальної фізичної підготовки та спорту військового інституту, з урахуванням власного досві-
ду участі у програмі підготовки інструкторів з БАрС та наукових досліджень з порушеного пи-
тання, було обґрунтовано та розроблено два контрольних комплекси навчально- тренувальних 
занять за БАрС, які найбільш відповідають вирішенню завдань професійно- бойової діяльності 
та спрямовані на формування фізичної готовності курсантів, а саме: подолання спеціальної сму-
ги перешкод за БАрС та координаційно- силова вправа за БАрС (табл. 1).

До змісту розроблених комплексів належать спеціальні вправи БАрС, які складаються 
переважно з гімнастичних вправ та елементів нижньої бойової акробатики й призначені для 
оволодіння спеціальними руховими навичками з метою подальшого опанування способів і при-
йомів переміщення на полі бою та подолання перешкод. 

Вправи курсантами виконувалися поточним способом зі зброєю. На одному занятті реко-
мендовано виконувати лише окремі елементи контрольних комплексів, а контрольні комплекси 
загалом – лише один раз на тиждень. 

Таблиця 1
Контрольні комплекси спеціальної фізичної підготовки за БАрС

Контрольний комплекс № 1 – подолання 
спеціальної смуги перешкод за БАрС

Контрольний комплекс № 2 –координаційно- 
силова вправа за БАрС

Виконується зі зброєю на час. 
Вихідне положення стоячи, зброя в положенні за спину. 
За командою «Руш» перевести зброю в бойове поло-
ження, виконати імітацію заряджання, зробити іміта-
цію пострілу в положенні з коліна, подолати тактичний 
майданчик з імітацією перешкод із колес за допомогою 
перекидів і перекатів. Здійснити підйом на висотну 
споруду висотою 2 м без допомоги рук та подолати її 
зі зброєю в бойовому положенні. Подолати тактичний 
майданчик з імітацією перешкод із колес за допомогою 
перекидів і перекатів. Здійснити підйом на висотну спо-
руду висотою 3 м без допомоги рук та подолати її зі 
зброєю в бойовому положенні. Зістрибнути зі споруди, 
зробити перекид, прийняти положення для стрільби з 
коліна, та зробити імітацію пострілу. 
Під час проходження забороняється торкатися руками 
сторонніх предметів, елементів конструкції, які знахо-
дяться поруч. За кожне порушення техніки виконання 
вправи до показаного результату додається 5 штрафних 
секунд. 
Подолати умовні перешкоди за допомогою перекатів та 
перекидів через перешкоди. Подолати спеціальну сму-
гу перешкод за БАрС. Після подолання елементів спе-
ціальної смуги перешкод БАрС виконати фінішування.  
Оцінювання: «відмінно» – 07 хв 00 с; «добре» – 08 хв 
00 с; «задовільно» – 09 хв 00 с

Виконується зі зброєю на час.
Вихідне положення стоячи, зброя в положенні за спину. 
За командою «Руш» перевести зброю в бойове положення, 
виконати імітацію заряджання зброї, прийняти положення 
для стрільби з коліна, зробити імітацію пострілу. Зброю 
перевести в положення за спину, на стрибнути на бруси, 
стати ногами, вирівняти корпус тіла і зробити хлопок ру-
ками над головою. Зістрибнути з брусів, зброю перевести 
в бойове положення, виконати перекат. 
Виконати комплекс із чотирьох вправ:
1. Згинання- розгинання рук в упорі лежачи зі зброєю – 
з положення упору лежачи на зброю, виконати згинання 
розгинання рук в упорі лежачи на зброю.
2. Згинання- розгинання ніг в упорі лежачи зі зброєю – 
з положення упору лежачи на зброю, виконати згинання- 
розгинання ніг прогнувшись у спині в упорі лежачи на 
зброю та повернутись в упор лежачи.
3. Вистрибування вгору зі зброю – з положення повного 
присяду вистрибнути вгору, повернутись у вихідне поло-
ження, торкаючись зброєю підлоги.
4. Згинання тулубу і прямих ніг зі зброєю – з положення 
лежачи на спині, руки прямі, тримаючи зброю за головою. 
Піднімаючи одночасно прямі ноги і тулуб, торкнутись 
зброєю пальців ніг.
Кожну вправу виконати по 10 повторень у максимальному 
темпі зі зброєю, на час, без відпочинку протягом 4 серій. 
Оцінювання: «відмінно» – 03 хв 30 с; «добре» – 04 хв 00 с; 
«задовільно» – 04 хв 30 с
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З метою визначення ефективності контрольних комплексів СФП з використанням засобів 
БАрС на формування фізичної готовності курсантів до майбутньої професійно- бойової діяль-
ності нами було проведено дослідження низки показників розвитку фізичних якостей та їх по-
рівняльний аналіз за результатами контрольно- перевірочних занять, які проводилися впродовж 
дослідження наприкінці кожного навчального семестру.

За результатами дослідження було встановлено, що рівень сформованості військово- 
прикладних навичок і розвитку фізичних якостей у курсантів обох ЕГ, які займалися в секції 
БАрС, наприкінці дослідження є достовірно вищим ніж у курсантів, які додатково займалися 
фізичною підготовкою відповідно до чинної настанови з фізичної підготовки у ЗСУ в години 
спортивно- масової роботи. 

Рівень сформованості професійних військово- прикладних навичок у курсантів ЕГ1, ЕГ2 
та КГ ми досліджували за результатами виконання вправи – загальна контрольна вправа на 
смузі перешкод. За вихідні дані було прийнято результати, показані курсантами ЕГ1, ЕГ2 та КГ 
перед початком дослідження.

Упродовж дослідження динаміка результатів курсантів усіх груп із подолання смуги пе-
решкод має прогресивний характер. Вихідні дані та показники сформованості професійних 
військово- прикладних навичок у подоланні перешкод після І етапу дослідження між собою не 
мають достовірної різниці (Р > 0,05) (рис. 1). 

Після І етапу показники курсантів ЕГ1 та ЕГ2 з подолання смуги перешкод достовірно 
кращі ніж у спортсменів КГ на 4 та 3 с (Р < 0,05), після ІІ – на 8 та 4 с відповідно (Р < 0,01). 
Порівняльний аналіз результатів курсантів у виконанні контрольної вправи на смузі перешкод 
дає змогу стверджувати, що у курсантів ЕГ1 та ЕГ2 результати достовірно покращилися в по-
рівнянні з вихідними даними на 9 та 6 с (Р < 0,001), у курсантів КГ – на 2 с (Р < 0,05).
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Рис. 1. Динаміка результатів курсантів експериментальних ЕГ1, ЕГ2 та 
контрольної групи КГ у вправі – загальна контрольна вправа на смузі перешкод (у с)

– результати курсантів ЕГ 1
– результати курсантів ЕГ 2
– результати курсантів КГ
За результатами перевірки вправи на смузі перешкод можна дійти висновку, що рівень 

сформованості військово- прикладних навичок у курсантів ЕГ відповідно до Тимчасової наста-
нови з фізичної підготовки у ЗСУ [7] оцінюється на «відмінно» (ЕГ1 – 2 хв 13 с; ЕГ2 – 2 хв 17 с). 
У курсантів КГ (2 хв 21 с) – оцінка «добре».

Порівняльний аналіз рівня розвитку силових якостей досліджувався за результатами пере-
вірки вправи підтягування на перекладині на максимальну кількість разів. Результати курсантів 
ЕГ1, ЕГ2 та КГ на початку дослідження достовірно не відрізнялися (Р > 0,05).

Динаміка показників розвитку силових якостей у курсантів ЕГ1, ЕГ2 та КГ має позитив-
ний характер. Покращення результатів у ЕГ2 та ЕГ1 у порівнянні з КГ спостерігається на І етапі 
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дослідження, хоча результати достовірно не відрізняються (Р > 0,05). На ІІ етапі середній ре-
зультат курсантів ЕГ2 достовірно кращий ніж у ЕГ1 на 1,3 раза (Р < 0,01) та від КГ на 1,9 раза 
(Р < 0,001) (рис. 2).
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Рис. 2. Динаміка результатів курсантів експериментальних та  
контрольної груп у вправі – підтягування на перекладині (у разах)

– результати курсантів ЕГ 1
– результати курсантів ЕГ 2
– результати курсантів КГ

Результати у підтягуванні на перекладині впродовж дослідження у курсантів ЕГ2 зросли 
на 2,7 раза (Р < 0,001), у ЕГ1 на 1,2 раза (Р < 0,01), у КГ різниця між вихідними даними складає 
0,5 раза (Р > 0,05).

Аналіз рівня розвитку функціональних можливостей курсантів усіх груп ми проводили за 
результатами тестування вправи біг на 5 км. За вихідні дані були прийняті результати, що пока-
зані курсантами ЕГ1, ЕГ2 та КГ перед початком І етапу дослідження.

Упродовж дослідження динаміка результатів курсантів досліджуваних груп з бігу на 5 км 
має прогресивний характер. Показники розвитку загальної витривалості як після І етапу, так і 
після ІІ етапу дослідження підвищилися, але між собою не мають достовірної різниці (Р > 0,05) 
(рис. 3). 

Наприкінці дослідження зафіксовано такі результати курсантів з бігу на 5 км: ЕГ1 – 21 хв 
52 с, ЕГ2 – 21 хв 59 с, а КГ – 21 хв 56 с. Порівняльний аналіз результатів з бігу на 5 км дає змогу 
стверджувати, що у курсантів ЕГ1 наприкінці досліджуваного періоду показники достовірно 
покращилися відносно вихідних даних, а саме на: 42,8 с (Р < 0,01), у ЕГ2 – на 30,8 с (Р < 0,01), 
у курсантів КГ – на  34 с (Р < 0,01).
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Рис. 3. Динаміка результатів курсантів експериментальних та  
контрольної груп у вправі – біг на 5 км (у с)
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– результати курсантів ЕГ 1
– результати курсантів ЕГ 2
– результати курсантів КГ
Таким чином, проведений порівняльний аналіз контрольних комплексів спеціальної фі-

зичної підготовки дає право говорити про ефективність використання засобів бойової армій-
ської системи у контексті формування фізичної готовності курсантів до майбутньої професійно- 
бойової діяльності в процесі навчання у вищому військовому освітньому закладі перед чинною 
системою фізичної підготовки у ЗСУ.

Перспектива подальших наукових розвідок передбачається у визначенні ефективності 
впливу занять з гирями на формування фізичної готовності майбутніх офіцерів до їх професійно- 
бойової діяльності.
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Prontenko Vasyl, Korniichuk Yurii, Didkovskyi Volodymyr, Khlibovych Illia
СOMPARATIVE ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF CONTROL COMPLEXES OF 

SPECIAL PHYSICAL TRAINING OF CADETS
Summary.
The article presents a comparative analysis of special physical training complexes, namely control 

complexes using the means of combat army system (BARS), for the formation of physical readiness of cadets 
for future professional combat activities in the process of training in higher military educational institution. 
Second-year cadets (n = 60) of S.P. Koroliov Zhytomyr Military Institute took part in the research. Three 
groups were formed, two of them experimental: (EG1, n = 20 and EG2, n = 20), whose cadets studied in 
the section of the Institute of BARS  for different training complexes, and control (CG, n = 20), cadets which 
engaged in physical training in accordance with the current guidelines for physical training in the Armed 
Forces of Ukraine. 

According to the results of the analysis, it was found that the level of formation of military-applied skills 
and development of physical qualities in cadets of both experimental groups who studied in the section BARS, 
at the end of the study is significantly higher than in those cadets who were engaged in physical training during 
sports and mass work. 

The level of development of strength qualities (pull-ups on the crossbar) is significantly better in EG2 
than in EG1, and vice versa, the results of cadets EG1 in overcoming the obstacle course are better than in 
EG2. At the same time, the level of functional development improved at the end research in cadets of all three 
groups, but the difference between the results of the 5 km run in the group EG1, EG2 and CG is insignificant.

Keywords: physical training; combat army system; cadets.
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