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АНОТАЦІЯ 

Костів С. Ф. Розвиток психофізичної витривалості майбутніх професіоналів 

військового управління у сфері оборони оперативно-тактичного рівня в системі 

післядипломної освіти. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії у галузі знань 

01 «Освіта/педагогіка», за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки». –

Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Київ, 

2020. 

Дисертацію присвячено теоретико-експериментальному вирішенню 

наукового завдання, що полягає в розвитку психофізичної витривалості майбутніх 

професіоналів військового управління у сфері оборони оперативно-тактичного 

рівня в системі післядипломної освіти. 

Актуальність наукового завдання зумовлена реформуванням Збройних сил 

України з урахуванням стандартів НАТО, «гібридним» веденням збройної 

боротьби на сході України, вимогами Міністерства оборони України щодо якісної 

підготовки військових професіоналів оперативно-тактичної ланки управління, а 

також необхідністю розвитку їх професійно важливих якостей.  

Одним із головних напрямів військової освіти є впровадження в освітній 

процес вищого військового навчального закладу сучасних методологічних 

підходів до формування і розвитку військово-професійних якостей фахівців, які 

забезпечують їх здатність і готовність до виконання службових завдань. Це 

передбачає оновлення не тільки змісту освітньо-професійних програм підготовки, 

а й розроблення та удосконалення методик розвитку необхідних якостей, що 

впливатимуть на результат підготовки слухачів.  

Система військової освіти має забезпечувати підготовку офіцерів відповідно 

до сучасних потреб Збройних сил України з урахуванням набутого ними бойового 

досвіду, що передбачає дотримання сучасних принципів організації освітнього 

процесу, удосконалення структури, змісту, методів і форм професійної підготовки 

шляхом розроблення та впровадження сучасних технологій, методик і засобів 
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розвитку професійно важливих якостей, у тому числі психофізичної витривалості 

професіоналів військового управління.  

З аналізу наукової літератури, бойового досвіду та спеціальної фізичної 

підготовки професіоналів військового управління визначено наявність потреби в 

забезпеченні Збройних сил України професіоналами з високим рівнем 

психофізичної витривалості.  

З’ясовано, що проблема розвитку різних видів витривалості військових 

фахівців є предметом дослідження багатьох науковців у різних галузях наук: 

психології, психофізіології, військовій психології, професійній педагогіці тощо. 

Кожен напрям військово-професійної діяльності має особливості, тому 

психофізична витривалість майбутніх професіоналів військового управління 

залежить від швидкості їх адаптації до нових умов функціонування військової 

частини, органу управління та специфіки навчально-бойових і бойових завдань.  

За результатами проведеного аналізу наукової літератури щодо сутності 

видів витривалості та змісту психологічної і фізичної підготовки військових 

професіоналів з’ясовано сутність і зміст психофізичної витривалості майбутніх 

професіоналів військового управління, а також підтверджено необхідність 

урахування і поєднання психічної, фізіологічної і фізичної сфер військово-

професійної діяльності під час розвитку професійно важливих якостей. 

На основі визначення сутності і змісту психофізичної витривалості 

майбутніх професіоналів військового управління та узагальнення основних 

підходів науковців до визначення структурних компонентів психофізичної 

витривалості майбутніх професіоналів військового управління обґрунтовано 

основні її компоненти – ціннісно-мотиваційний, когнітивний, емоційно-вольовий, 

професійно-діяльнісний і суб’єктний. Для діагностування їх розвиненості 

визначено відповідні критерії і показники: ціннісно-мотиваційний (цінності 

військово-професійної діяльності та мотивація до розвитку психофізичної 

витривалості); когнітивний (знання методів і засобів про розвиток психофізичної 

витривалості, особливості функціонування нервової системи і виникнення 

психічних станів у стандартних та екстремальних ситуаціях військово-
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професійної діяльності); емоційно-вольовий (емоційний стан, стресостійкість і 

соціальна адаптованість); професійно-діяльнісний (фізична витривалість 

військово-прикладного характеру, сила нервової системи, психічна лабільність); 

суб’єктний (самооцінка і загальна інтернальність у розвитку психофізичної 

витривалості). 

Педагогічне дослідження розвитку психофізичної витривалості майбутніх 

професіоналів військового управління було проведено з 2017 до 2020 року на базі 

Національного університету оборони України імені Івана Черняховського з 

майбутніми професіоналами військового управління командно-штабного 

інституту застосування військ (сил), які здобували освіту за спеціальністю 253 – 

Військове управління (за видами збройних сил).  

З урахуванням результатів аналізу наукових праць та опрацювання 

результатів експертного оцінювання було визначено основні педагогічні умови, 

які найефективніше сприяють розвитку психофізичної витривалості майбутніх 

професіоналів військового управління: педагогічне моделювання розвитку їх 

психофізичної витривалості; розроблення авторської методики розвитку їх 

психофізичної витривалості; визначення критеріїв і показників оцінювання рівнів 

її розвиненості. 

Результатом педагогічного моделювання є модель розвитку психофізичної 

витривалості майбутніх професіоналів військового управління на етапі 

оперативно-тактичної підготовки, яку спроектовано з урахуванням поглядів 

науковців і специфіки військово-професійної підготовки в системі військової 

освіти. Модель містить цільово-методологічний, змістовний, суб’єктний, 

організаційно-процесуальний та діагностичний блоки. 

Результатом впровадження авторської методики розвитку психофізичної 

витривалості майбутніх професіоналів військового управління є розвиток їх 

психофізичної витривалості завдяки систематичному виконанню різноманітних 

психофізичних вправ. Методикою передбачено втілення трьох етапів – 

мотиваційно-знаннєвого, розвивального та результативного, які логічно 

взаємопов’язані, взаємозумовлені та мають визначений термін, мету, завдання, 
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основні методи і засоби, форми організації навчання та види навчальних занять, 

спрямовані на розвиток психофізичної витривалості майбутніх професіоналів 

військового управління. 

За кожним компонентом обчислено середньоарифметичні значення та 

статистично їх узагальненно, чим підтверджено позитивну тенденцію до 

розвиненості психофізичної витривалості слухачів експериментальної групи, 

зокрема високий рівень збільшився з 5,26 % до 26,32 %, достатній – з 21,05 % до 

47,37 %, середній – зменшився з 47,37 % до 15,78 %, низький – з 26,32 % до 

10,53 %. У контрольній групі спостерігалися незначні зміни у рівнях розвиненості 

психофізичної витривалості, що неістотно вплинуло на загальний її розвиток. 

Позитивна тенденція щодо розвиненості психофізичної витривалості у слухачів 

експериментальної групи підтверджує гіпотезу дослідження та результативність 

педагогічних умов її розвитку. 

Розроблені методичні рекомендації для суб’єктів освітнього процесу є 

підґрунтям для вдосконалення змісту спеціальної фізичної підготовки та 

розроблення основних напрямів педагогічного впливу на розвиток психофізичної 

витривалості майбутніх професіоналів військового управління в системі 

післядипломної освіти. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в такому:  

вперше обґрунтовано педагогічні умови розвитку психофізичної 

витривалості майбутніх професіоналів військового управління у сфері оборони 

оперативно-тактичного рівня в системі післядипломної освіти (педагогічно 

змодельовано розвиток психофізичної витривалості майбутніх професіоналів 

військового управління; розроблено авторську методику її розвитку; визначено 

критерії та показники оцінювання її розвиненості); 

спроектовано педагогічну модель розвитку психофізичної витривалості 

майбутніх професіоналів військового управління, що відтворює системний і 

контекстний взаємозв’язок між метою, методологічними підходами, принципами, 

педагогічними умовами, змістом методики, критеріями і показниками оцінювання 

розвиненості психофізичної витривалості, структурованими у цільово-
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методологічному, змістовому, суб’єктному, організаційно-процесуальному та 

діагностувальному блоках;  

розроблено методику розвитку психофізичної витривалості майбутніх 

професіоналів військового управління як сукупність взаємопов’язаних принципів, 

методів, форм і засобів її розвитку, реалізовувану на мотиваційно-знаннєвому, 

розвивальному та результативному етапах; 

удосконалено діагнoстичний інструментарій для оцінювання розвиненості 

психофізичної витривалості майбутніх професіоналів військового управління, що 

полягає в доповненні й конкретизації критеріїв і показників оцінювання 

розвиненості їх психофізичної витривалості з урахуванням змісту оперативно-

тактичної підготовки; 

набуло подальшого розвитку поняття «психофізична витривалість 

професіоналів військового управління у сфері оборони оперативно-тактичного 

рівня», що полягає у доповненні його змісту такими суб’єктними якостями 

офіцерів оперативно-тактичного рівня підготовки, як «самоорганізація», 

«самооцінювання», «саморегуляція», і сприяє успішному виконанню військово-

професійних завдань у несприятливих складних умовах військово-професійної 

діяльності (подоланню різних видів втоми, стресу, напружень та інших).  

Практичне значення отриманих результатів полягає у впровадженні 

основних результатів дослідження в освітній процес вищих військових 

навчальних закладів, які здійснюють підготовку майбутніх професіоналів 

військового управління, застосуванні діагностичного інструментарію для 

оцінювання рівнів розвиненості психофізичної витривалості майбутніх 

професіоналів військового управління у процесі виконання психофізичних вправ 

на практичних заняттях з навчальної дисципліни «Фізичне виховання та 

спеціальна фізична підготовка», під час факультативного курсу «Витримка та 

виживання на полі бою» та виконання комплексної військово-прикладної вправи. 

Ключові слова: розвиток, психофізична витривалість, спеціальна фізична 

підготовка, майбутні професіонали військового управління, педагогічні умови, 

педагогічне моделювання, модель, методика розвитку, критерії, показник.  
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ABSTRACT 

Kostiv S. F. Psychophysical Endurance Development of Future Professionals of 

Military Administration in the Field of Defence of Operational-Tactical Level in the 

Postgraduate Educational System. – Qualifying research paper on the rights of a 

manuscript.  

Thesis for obtaining the Doctor of Philosophy Degree in Pedagogy. Specialty 011 

«Educational, Pedagogical Sciences». – National Defense University of Ukraine named 

after Ivan Cherniakhovskyi, Kyiv, 2020. 

The thesis is devoted to theoretical and experimental solution of scientific task for 

psychophysical endurance development of future professionals of military 

administration in the field of defence of operational-tactical level in the postgraduate 

educational system.  

The relevance of scientific task is caused by reform of the Armed Forces of 

Ukraine in accordance with NATO standards, requirements of the Ministry of Defence 

of Ukraine concerning quality of training of military professionals of operational-

tactical level management, dynamic changes of armored struggle conduct in Eastern 

Ukraine and also necessity of its professionally relevant qualities development. 

One of the most important direction of military education concerning training is 

an introduction to educational process of higher military educational institution of 

modern methodological approaches to formation and development of military and 

professional qualities of professionals, which provide their ability and preparedness for 

performance of duty assignments. This requires to update not only content of 

educational and professional programs of training, but also to make changes in training 

of teaching staff, which influence on quality of students training. 

System of military education has to provide training of officers in accordance 

with modern requirements of the Armed Forces of Ukraine taking into account gained 

combat experience. It also implies respect for the principles of modern organization of 

educational process, improvement of structure, content, methods and forms of their 

professional training via development and introduction of modern technologies, 

techniques and means of professionally important qualities, including psychophysical 
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endurance development of professionals of military administration.  

The analysis of scientific literature, combat experience and special physical 

training of professionals of military administration indicate the need for providing the 

Armed Forces of Ukraine with such professionals, who have a high level of 

psychophysical endurance.  

It was found out, that the problem of development of different types of endurance 

of military professionals is a subject of research of scientists in various spheres –

psychology, psychophysiology, labor psychology and pedagogics, military psychology, 

professional pedagogics and etc. It was defined, that the problem of development of 

different types of military professionals’ endurance has its own peculiarities, therefore 

psychophysical endurance of future professionals of military administration depends on 

their rapid adaptation to new condition of military unit functioning, governance body 

and specificity of combat-training and combat tasks.  

The results of scientific resources analysis concerning essence of relevant types 

of endurance and content of psychological training of military professionals has made it 

possible to define essence and content of psychophysical endurance development of 

future professionals of military administration, which directs their training towards 

development of the most professionally important qualities, which combine psychical, 

physiological and physical spheres of military-professional activity. 

There were substantiated he structural components of psychophysical endurance 

development of future professionals of military administration (value-motivating, 

cognitive, emotional-and-will, professionally-and-activity and subjective) on the basis 

of essence and content of psychophysical endurance development of future 

professionals of military administration definition and generalization of the main 

approaches to wards it and for the diagnosing of the development of the above-

mentioned the correspondent criteria and exponents: value-motivating (values of 

military and professionals activity and motivation to development of psychophysical 

endurance), cognitive(knowledge regarding development of psychophysical endurance; 

knowledge concerning peculiarities of functioning of the nervous system and mental 

states in standard and extreme situations), emotional-and-will (emotional state, stress 
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management and social adaptability), professionally-and-activity (physical endurance of 

military applied character, strength of nervous system, psychical lability), 

subjective(self-evaluation and general internality concerning development of 

psychophysical endurance) were elaborated. 

Pedagogical research of development of psychophysical endurance of future 

PMA was conducted in the period of 2017 to 2020 in the National Defence University 

of Ukraine named after Ivan Cherniakhovskyi with future professionals of military 

administration of the Command-and-Staff Institute of the Troops (Forces) Combat Use, 

who received education on specialty 253 – Military Management (according to types of 

the Armed Forces). 

The main pedagogical conditions, which contribute to efficient development of 

psychophysical endurance of future professionals of military administration, were 

determined taking into account results of scientific works analysis and results of 

experts’ survey. They are following: providing a pedagogical modelling of their 

psychophysical endurance development; creation of authorial technique of their 

psychophysical endurance development; creation of criteria and exponents of its 

development level. 

The result of pedagogical modelling is the model of psychophysical endurance 

development of future professionals of military administration at the stage of 

operational-tactical training, which is design taking into account scientific view and 

revealing of specifics of their military-and-professional training in the system of 

military education and consist of purpose-and-methodological, content-based, subject-

and-professionally-based, organization-and- process-based and diagnostic blocks. 

The result of implementation of authorial technique of psychophysical endurance 

development of future professionals of military administration is development of their 

psychophysical endurance through systemic performance of different psychophysical 

exercises. The technique consist of three stages – motivational-and-knowledge-based, 

development-based, result-based, which are logically related, interdependent and have 

defined terms, aim, tasks, the main methods and means, forms of education organization  

 



10 

‘ 

and kinds of educational classes, which are aimed at purposeful psychophysical 

endurance development of future professionals of military administration. 

The simple average of all scales for each component was calculated and its 

statistical generalization confirmed positive tendency towards psychophysical 

endurance development of experimental group students, in particular, the high level 

increased from 5,26 % to 26,32 %, sufficient – from 21,05 % to 47,37 %, average – 

decreased from 47,37 % to 15,78 %, low – from 26,32 % to 10,53 %. Changes that 

occurred in control group are not significant in levels of its development and not 

influences substantially on its general development. The positive tendency towards 

students of experimental group’s development confirmed hypothesis of research and 

efficiency of pedagogical conditions of its development. 

The developed methodological recommendations to subjects of educational 

process is a basis for improvement of special physical training content and improvement 

of main directions of pedagogical influence on psychophysical endurance development 

of future professionals of military administration in the field of defence of operational-

tactical level in the postgraduate educational system. 

The scientific novelty of the received results lies in the following:  

it was the first time: pedagogical conditions of psychophysical endurance 

development of future professionals of military administration in the field of defence of 

operational-tactical level in the postgraduate educational system (pedagogical modelling 

of psychophysical endurance development of future professionals of military 

administration was substantiated; complex methodology of its development; criteria and 

exponents of its development evaluation); 

pedagogical model of psychophysical endurance development of future 

professionals of military administration, which reflects systemic and contextual 

interrelation of the aim, methodological approaches, principles, pedagogical conditions, 

content, technique, criteria and exponents of its development evaluation and are 

structured in the purpose-and-methodological, content-based, subject-and-

professionally-based, organization-and-process-based and diagnostic blocks, was 

developed; 
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technique of psychophysical endurance development of future professionals of 

military administration as a complex of interrelated principles, methods, forms and 

means of it development, which are realizing during motivational-and-knowledge-

based, development-based, result-based stages was developed; 

there were improved: diagnostic tools for evaluation of psychophysical endurance 

development of future professionals of military administration, the improvement deals 

with addition and concretization of criteria and exponents of psychophysical endurance 

development evaluation taking into account content of operational-tactical training; 

further development was given: to the concept of «psychophysical endurance of 

professionals of military administration in the field of defence of operational-tactical 

level», the development was supplemented with such subjective qualities of officers of 

operational-tactical level training as «self-organization», «self-evaluation», «self-

regulation», which contribute to successful performance of military and professional 

tasks concerning with overcoming of different kinds of exhaustion, stress, strain and 

other unfavorable factors of difficult conditions of military and professional activity. 

Practical value of the received results lies in introduction of main research 

results in the educational process of higher military educational institutions, which 

provides training of future professionals of military administration; usage of diagnostic 

tools concerning evaluation of levels of psychophysical endurance development of 

future professionals of military administration in the process of performing of 

psychophysical exercises during workshops of course «Physical Education and Special 

Physical Training», elective educational course «Demeanor and Survivance on the 

Battlefield» and complex military-applied exercise. 

Key words: development, psychophysical endurance, special physical training, 

future professionals of military administration, pedagogical conditions, pedagogical 

modelling, model, development technique, criteria, exponent. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. Нині Збройні сили (ЗС) України 

відіграють важливу роль у відбитті зовнішньої збройної агресії, пов’язаної із 

застосуванням військової сили Російською Федерацією, та виконанні Україною 

міжнародних зобов’язань щодо участі у міжнародних миротворчих операціях. 

Неоголошена війна з боку Росії показала, що військово-професійна підготовка 

офіцерів оперативно-тактичного рівня потребує значних змін в освітньому 

процесі системи військової освіти України. Успішне виконання завдань 

збройними силами залежить від їх всебічної підготовленості, здатності та вмінь 

офіцерів навчати і правильно управляти підлеглим особовим складом. З огляду на 

це виникла гостра і негайна необхідність забезпечення ЗС України фахівцями, які 

мають не тільки військово-професійні знання, а й практичні вміння із 

самостійного їх використання у військово-професійній діяльності. Одним із 

напрямів вирішення цієї проблеми є вдосконалення та модернізація професійної 

підготовки професіоналів військового управління (ПВУ) у сфері оборони. 

Актуальність наукового завдання зумовлена реформуванням Збройних сил 

України до вимог стандартів НАТО, а також вимогами Міністерства оборони 

(МО) України до якісної підготовки ПВУ, динамічними змінами ведення збройної 

боротьби на сході України, а також необхідністю розвитку їх професійно 

важливих якостей, що безпосередньо покладається на систему військової освіти. 

Одним із головних напрямів військово-професійної підготовки ПВУ є 

впровадження в освітній процес вищих військових навчальних закладів (ВВНЗ) 

необхідних педагогічних умов, що дасть змогу сформувати та розвинути 

професійно важливі якості, які забезпечать здатність і готовність ПВУ виконувати 

службові завдання. Це передбачає оновлення не тільки змісту освітньо-

професійних програм підготовки, а й розроблення та удосконалення методик 

розвитку необхідних якостей, що впливатимуть на результат підготовки слухачів.  

Система військової освіти має забезпечувати підготовку офіцерів відповідно 

до сучасних потреб ЗС України з урахуванням набутого ними бойового досвіду. 



19 

‘ 

Для цього у системі військової освіти передбачено застосування сучасних 

принципів організації освітнього процесу, вдосконалення структури, змісту, 

методів і форм підготовки ПВУ шляхом розроблення та впровадження сучасних 

технологій, методик і засобів розвитку професійно важливих якостей, у т.ч. 

психофізичної витривалості.  

Військові реалії, зокрема призначення та завдання ЗС України в умовах 

збройної агресії Російської Федерації щодо нашої держави, зумовлюють 

цілеспрямоване формування і розвиток психофізичної витривалості офіцерів у 

процесі їх військово-професійної підготовки. Ця якість відіграє важливу роль у 

процесі виконання ними поставлених завдань у стандартних, а особливо, 

екстремальних ситуаціях, зокрема бойових, сприяє подоланню різних за обсягом і 

рівнем бойових, фізичних і психічних навантажень і допомагає протистояти 

втомі – психічній, психофізіологічній і фізичній.  

Аналіз і систематизація наукових джерел, узагальнення їх результатів 

показують, що вітчизняні і зарубіжні науковці досліджують формування та 

розвиток у фахівців професійно важливих якостей, у т.ч. фізичних, психічних, 

психофізіологічних, психофізичних. Підґрунтям для розвитку психофізичної 

витривалості майбутніх ПВУ слугували наукові розвідки з таких напрямів:  

фізичного (В. Адріанова [3], Н. Вербина [27], С. Жембровського [58], 

С. Канішевського [176], Т. Круцевич [210], О. Мещерякова [3], О. Ольхового 

[141], Н. Орленко [144], О. Петрачкова [152], В. Платонова [161], К. Пронтенка 

[270], Т. Раєвського [176], С. Романчука [182], В. Фотинюка [223], А. Чудика 

[229], S. Dyrstad, R. Soltvedt, J. Hallen [261] та ін.);  

психологічного (Н. Агаєва [2], Н. Височіної [272], С. Максименка [116], 

С. Мула [128], Л. Олійника [269], В. Осьодла [146], В. Свистун [263], В. Стасюка 

[200], В. Ягупова [253], J. Jackson [264], M. Kassim, R. Mokhtar [265] та ін.); 

психофізіологічного (Ю. Александрова [4], О. Баєва [13], Н. Данілової [48], 

В. Кальниша [77], О. Кокуна [81], Г. Коробейнікова [86], М. Корольчука [87], 

В. Лизогуба [110], О. Луценка [114], Л. Пилипея [155], J. Wilmore, D. Costill [276] 

та ін.); 
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психофізичного (В. Веселова [32], І. Зачепникової [67], М. Макаренка [115], 

В. Пічуріна [159], Л. Федотової [215], В. Чистякова [231], С. Юр’єва [67], 

V. Lisowski [268] та ін.). 

Водночас з’ясовано, що недостатньо досліджуваною професійно важливою 

якістю є психофізична витривалість військових фахівців, у т.ч. майбутніх ПВУ. 

Зазначене ускладнено низкою суперечностей: 

між державним замовленням на якісну військово-професійної підготовки 

майбутніх ПВУ у сфері оборони оперативно-тактичного рівня і недостатнім 

використанням наукового та навчально-методичного потенціалу ВВНЗ для 

забезпечення якості їх професійної підготовки; 

між наявністю військово-професійного та фахового досвіду професійної 

підготовки ПВУ у науково-педагогічних працівників кафедр спеціальних 

дисциплін і недостатньою розробленістю методик, методів і засобів розвитку 

психофізичної витривалості у майбутніх ПВУ у сфері оборони оперативно-

тактичного рівня; 

між високими вимогами до професійної підготовленості майбутніх ПВУ у 

сфері оборони оперативно-тактичного рівня у системі післядипломної освіти 

щодо подальшого виконання завдань за призначенням у процесі військово-

професійної діяльності та недостатнім педагогічним моделюванням розвитку їх 

психофізичної витривалості на етапі оперативно-тактичної підготовки. 

Вирішення об’єктивних суперечностей у розвитку психофізичної 

витривалості майбутніх ПВУ стало дослідницьким підґрунтям дисертаційної 

роботи. 

Отже, актуальність наукового завдання та недостатня його дослідженість у 

сучасній педагогічній науці зумовили вибір теми дослідження – «Розвиток 

психофізичної витривалості майбутніх професіоналів військового 

управління у сфері оборони оперативно-тактичного рівня в системі 

післядипломної освіти». 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами, грантами. 

Дисертацію виконано відповідно до плану наукової та науково-технічної 
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діяльності Національного університету оборони України імені Івана 

Черняховського в межах науково-дослідних робіт «Обґрунтування способів 

виживання та дій військовослужбовців в екстремальних умовах» (державний 

реєстраційний номер 0116U000385), «Обґрунтування норм фізичного та 

психоемоційного навантаження військовослужбовців під час ведення бойових 

дій» (державний реєстраційний номер 0117U006287). 

Тему дисертації затверджено Вченою радою Національного університету 

оборони України імені Івана Черняховського (протокол № 14 від 30 жовтня 2017 

року) та узгоджено в бюро Міжвідомчої ради з координації наукових досліджень 

у галузі освіти, педагогіки і психології (протокол № 3 від 28 травня 2019 року).  

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати та експериментально 

перевірити педагогічні умови розвитку психофізичної витривалості майбутніх 

професіоналів військового управління у сфері оборони оперативно-тактичного 

рівня в системі післядипломної освіти. 

Відповідно до мети дослідження визначено такі його основні завдання:  

1. Теоретично проаналізувати проблему розвитку психофізичної 

витривалості військових фахівців у педагогічній літературі і педагогічній 

практиці, обґрунтувати її сутність, зміст і структуру щодо професіоналів 

військового управління у сфері оборони оперативно-тактичного рівня. 

2. Визначити і теоретично обґрунтувати педагогічні умови розвитку 

психофізичної витривалості майбутніх професіоналів військового управління у 

сфері оборони оперативно-тактичного рівня в системі післядипломної освіти.  

3. Здійснити педагогічне моделювання розвитку психофізичної 

витривалості майбутніх професіоналів військового управління у сфері оборони 

оперативно-тактичного рівня. 

4. Розробити методику розвитку психофізичної витривалості майбутніх 

професіоналів військового управління у сфері оборони оперативно-тактичного 

рівня та шляхoм її апрoбації експериментальнo перевірити ефективність 

педагoгічних умoв. 

5. Розробити методичні рекомендації щодо розвитку психофізичної 
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витривалості майбутніх професіоналів військового управління у сфері оборони 

оперативно-тактичного рівня в системі післядипломної освіти. 

Об’єкт дослідження – професійна підготовка майбутніх професіоналів 

військового управління у сфері оборони оперативно-тактичного рівня в системі 

післядипломної освіти. 

Предмет дослідження – педагогічні умови розвитку психофізичної 

витривалості у майбутніх професіоналів військового управління у сфері оборони 

оперативно-тактичного рівня в системі післядипломної освіти.  

Для досягнення мети та вирішення завдань дослідження використано такі 

методи: 

теоретичні: аналіз, синтез, узагальнення наукових джерел – для визначення 

теоретичних, методичних і військово-прикладних аспектів дисертаційної роботи; 

порівняння, системно-структурний аналіз, систематизація та логічне 

узагальнення – для визначення та обґрунтування змісту, сутності і структури 

психофізичної витривалості майбутніх ПВУ; аналіз oсвітньo-прoфесійних 

прoграм, планів навчальних дисциплін, таблиць нарахування балів за виконання 

вправ із фізичної підготовки – для вивчення закoнoдавчoї та нормативної бази, щo 

є підґрунтям для визначення напрямів розвитку психофізичної витривалості 

майбутніх ПВУ; прогнозування – для обґрунтування педагогічних умов розвитку 

психофізичної витривалості майбутніх ПВУ в системі післядипломної освіти; 

педагогічне моделювання – для проектування моделі розвитку психофізичної 

витривалості майбутніх ПВУ в системі післядипломної освіти; узагальнення – для 

формулювання висновків дослідження; 

емпіричні: анкетування, опитування, бесіда, спостереження, тестування – 

для з’ясування рівнів розвиненості психофізичної витривалості майбутніх ПВУ; 

метод експертного оцінювання – для визначення найвагоміших педагогічних 

умов, критеріїв, показників діагностування психофізичної витривалості та 

з’ясування рівнів її розвиненості; 

експериментальні: паралельний педагoгічний експеримент – для 

експериментальнoї перевірки педагoгічних умoв рoзвитку психофізичної 
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витривалості майбутніх ПВУ у сфері оборони оперативно-тактичного рівня в 

системі післядипломної освіти (на констатувальному етапі – для визначення 

сформованості психофізичної витривалості майбутніх ПВУ, на формувальному 

етапі – для експериментальної перевірки результативності відповідних 

педагогічних умов); 

статистичні: програмне забезпечення IBM SPSS Statistics 22 і Microsoft 

Office Excel – для опрацювання емпіричних даних та їх інтерпретації; обчислення 

коефіцієнта конкордації Кендалла та критерію узгодженості Пірсона – для 

підтвердження результатів експертного оцінювання (логічного впорядкування 

критеріїв і показників діагностування розвиненості психофізичної витривалості 

майбутніх ПВУ); китерій Манна-Вітні – для підтвердження гіпотези дослідження 

та ефективності педагогічних умов розвитку психофізичної витривалості 

майбутніх ПВУ на етапі оперативно-тактичної підготовки. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в такому:  

вперше обґрунтовано педагогічні умови розвитку психофізичної 

витривалості майбутніх ПВУ у сфері оборони оперативно-тактичного рівня в 

системі післядипломної освіти (педагогічно змодельовано розвиток психофізичної 

витривалості майбутніх ПВУ; розроблено авторську методику її розвитку; 

визначено критерії та показники оцінювання її розвиненості); 

спроектовано педагогічну модель розвитку психофізичної витривалості 

майбутніх ПВУ, що відтворює системний і контекстний взаємозв’язок між метою, 

методологічними підходами, принципами, педагогічними умовами, змістом 

методики, критеріями і показниками оцінювання розвиненості психофізичної 

витривалості, структурованими у цільово-методологічному, змістовому, 

суб’єктному, організаційно-процесуальному та діагностувальному блоках;  

розроблено методику розвитку психофізичної витривалості майбутніх ПВУ 

як сукупність взаємопов’язаних принципів, методів, форм і засобів її розвитку, 

реалізовувану на мотиваційно-знаннєвому, розвивальному та результативному 

етапах; 
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удосконалено діагнoстичний інструментарій для оцінювання розвиненості 

психофізичної витривалості майбутніх ПВУ, що полягає в доповненні й 

конкретизації критеріїв і показників оцінювання розвиненості їх психофізичної 

витривалості з урахуванням змісту оперативно-тактичної підготовки; 

набуло подальшого розвитку поняття «психофізична витривалість 

професіоналів військового управління у сфері оборони оперативно-тактичного 

рівня», що полягає у доповненні його змісту такими суб’єктними якостями 

офіцерів оперативно-тактичного рівня підготовки, як «самоорганізація», 

«самооцінювання», «саморегуляція», і сприяє успішному виконанню військово-

професійних завдань у несприятливих складних умовах військово-професійної 

діяльності (подоланю різних видів втоми, стресу, напружень та інших). 

Практичне значення отриманих результатів полягає у впровадженні 

основних результатів дослідження в освітній процес ВВНЗ, які здійснюють 

підготовку майбутніх ПВУ, застосуванні діагностичного інструментарію для 

оцінювання рівнів розвиненості психофізичної витривалості майбутніх ПВУ у 

процесі виконання психофізичних вправ на практичних заняттях з навчальної 

дисципліни «Фізичне виховання та спеціальна фізична підготовка», під час 

факультативного курсу «Витримка та виживання на полі бою» та виконання 

комплексної військово-прикладної вправи.  

Основні результати дослідження впроваджено в освітній процес 

Національного університету оборони України імені Івана Черняховського (акт 

впровадження № 182/2009 від 02 червня 2020 р.), Харківського національного 

університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба (акт впровадження № 6/121 

від 12 травня 2020 р.), Національної академії сухопутних військ імені гетьмана 

Петра Сагайдачного (акт впровадження № 2672 від 01 квітня 2020 р.), 

Військового інституту танкових військ Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут» (акт впровадження № 7/891 від 18 серпня 

2020 р.). 

Особистий внесок здобувача. Розроблені автором наукові положення, 

отримані емпіричні дані, зроблені висновки та надані у дисертаційній роботі 
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рекомендації є його власним науковим доробком. 

У статті [247] здобувачем наведено авторську методику розвитку 

психофізичної витривалості майбутніх ПВУ у системі післядипломної освіти та 

обґрунтовано критерії та показники оцінювання її розвиненості; у статті [100] – 

обґрунтовано основні блоки суб’єктно-діяльнісної моделі розвитку психофізичної 

витривалості майбутніх ПВУ; у статті [96] – експериментально перевірено 

педагогічні умови розвитку психофізичної витривалості майбутніх ПВУ. У 

навчально-методичних посібниках [101] і [1] здобувач зазначає, що психофізичну 

витривалість майбутніх військових фахівців потрібно розвивати засобами 

спеціальної фізичної підготовки із застосуванням конкретної методики її 

розвитку. 

Апробація матеріалів дисертації. Основні положення і результати 

дослідження оприлюднено в доповідях і повідомленнях на таких наукових 

конференціях і семінарах:  

міжнародних – «Актуальні тенденції розвитку освіти, науки та технологій» 

(Бахмут, 2017), «Сучасні тенденції та перспективи розвитку фізичної підготовки 

та спорту  Збройних сил України, правоохоронних органах, рятувальних та інших 

спеціальних служб на шляху євроатлантичної інтеграції України» (Київ, 

2017-2020), «Морально-патріотичне виховання студентської молоді в системі 

вищої освіти» (Бар, 2018), «Актуальні проблеми вищої професійної освіти» (Київ, 

2020); 

всеукраїнських – «Філософсько-соціологічні та психолого-педагогічні 

проблеми підготовки особистості до виконання завдань в особливих умовах» 

(Київ, 2018), «Науково-методичні засади професійно-психологічного відбору в 

Збройних силах України» (Київ, 2018);  

відомчих – «Сучасні тенденції та перспективи розвитку військово-

прикладної спрямованості спеціальної фізичної підготовки та водолазної 

підготовки» (Київ, 2018);  

Крім того, хід і результати дослідження обговорено під час засідань 

кафедри фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту 
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навчально-наукового інституту фізичної культури та спортивно-оздоровчих 

технологій Національного університету оборони України імені Івана 

Черняховського протягом 2017–2020 рр. 

Публікації. Основні результати дослідження за темою дисертації 

опубліковано у 19 наукових працях: 6 наукових статтях (у т.ч. 3 статтях у 

співавторстві) – у фахових виданнях України в галузі педагогіки (у т.ч. 3 статтях у 

виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз даних), 2 статтях – у 

періодичних наукових виданнях іноземних держав (у т.ч. 1 виданні, що входить 

до міжнародних наукометричних баз даних), 9 публікаціях у матеріалах наукових 

конференцій, 2 навчально-методичних посібниках у співавторстві. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку 

використаних джерел (276 найменувань, із них 19 – іноземною мовою), 17 

додатків на 62 сторінках. Загальний обсяг дисертації становить 267 сторінок, з 

них oснoвний текст – 163 стoрінки. Рoбoту доповнюють 13 таблиць та 9 рисунків. 
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РОЗДІЛ 1 

РОЗВИТОК ПСИХОФІЗИЧНОЇ ВИТРИВАЛОСТІ МАЙБУТНІХ 

ПРОФЕСІОНАЛІВ ВІЙСЬКОВОГО УПРАВЛІННЯ  

ЯК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА 

 

1.1. Висвітлення проблеми розвитку психофізичної витривалості військових 

фахівців у науковій літературі 

 

Нині держава перебуває у складній геополітичній ситуації, що потребує 

зміцнення ЗС України, насамперед їх кадрового забезпечення.  

Щоб якісно забезпечувати ЗС України військовими професіоналами 

необхідно удосконалювати систему військової освіти з урахуванням вимог 

сучасної високопрофесійної армії, а також зміст освітнього процесу у ВВНЗ.  

Згідно з п. 3 ч. 1 «Положення про особливості організації освітньої 

діяльності у вищих військових навчальних закладах Міністерства оборони 

України та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти» від 

09.01.2020 № 4 ВВНЗ МО України – це заклад вищої освіти державної форми 

власності, який здійснює на певних рівнях вищої освіти підготовку курсантів, 

слухачів, студентів, ад’юнктів, докторантів для подальшої служби на посадах 

офіцерського (сержантського, старшинського) або начальницького складу з 

метою задоволення потреб Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ 

України, Національної поліції, інших утворених відповідно до законів України 

військових формувань, центральних органів виконавчої влади зі спеціальним 

статусом, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

охорони державного кордону, центрального органу виконавчої влади, який 

забезпечує формування та реалізовує державну політику у сфері цивільного 

захисту [171]. 

Навчання у ВВНЗ забезпечує підготовку офіцерських кадрів таких освітньо-

кваліфікаційних рівнів: «Бакалавр – офіцер тактичної ланки управління», 
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«Магістр військового управління – офіцер оперативно-тактичної ланки 

управління» і «Магістр державного військового управління – офіцер оперативно-

стратегічної ланки управління» [27, с. 30].  

Магістр військового управління – це професіонал військового управління, 

який здобув вищу військову оперативно-тактичну освіту та здатний вирішувати 

складні завдання військово-професійної діяльності, що характеризуються 

невизначеністю умов і вимог під час управління діями військових частин, родів 

військ, видів збройних сил, а також виконувати обов’язки у складі міжвидових 

органів військового управління оперативно-тактичного рівня з метою 

максимальної реалізації оперативних (бойових) завдань. 

Сутність військової освіти полягає в навчанні, вихованні, саморозвитку та 

психологічній підготовці військовослужбовців, їх всебічній підготовці до 

успішного ведення бойових дій, оскільки у процесі, наприклад, військово-

професійної підготовки майбутніх ПВУ передбачене вирішення таких основних 

завдань:  

виховання громадян – патріотів України, військових професіоналів, 

розвиток їх професійно важливих якостей, необхідних для успішного військово-

професійного буття;  

розвиток у них системи військово-професійних і фахових знань, умінь, 

навичок і здатностей, насамперед управлінського та психолого-педагогічного 

спрямування; 

розвиток їх інтелектуальних, психічних і фізичних якостей, у т.ч. 

психофізичної витривалості;  

розвиток особистісної, психологічної та професійної готовності до 

вирішення бойових і службових завдань як суб’єктів оперативно-тактичної ланки 

управління [255, с. 121].  

Організація системи військової освіти зумовлена потребою у 

висококваліфікованих професіоналах, здатних успішно вирішувати завдання, 

поставлені Збройним Силам України. Відповідно підготовку майбутніх ПВУ слід 

спрямовувати на набуття ними військово-професійних і фахових знань, навичок, 
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умінь, здатностей; формування та розвиток професійно важливих якостей. Рівень 

їх підготовки буде визначатися основними характеристиками військово-

професійної діяльності:  

поліфункціональність – кількістю покладених на офіцера різноманітних 

компетенцій (менеджерських, організаційно-управлінських, педагогічних, 

методичних, бойових та ін.);  

комунікативність і полікомунікативність – засобами взаємодії з іншими 

військовослужбовцями та впливу на них, а також обсягом службової взаємодії з 

великою кількістю посадових осіб;  

індивідуальність і персональна відповідальність – формою організації 

військово-професійної діяльності та реалізації її функцій;  

самостійність і автономність – способами військово-професійної діяльності 

та реалізації посадових компетенцій;  

розум та інтелектуальна насиченість – співвідношенням розумового і 

фізичного навантаження у процесі реалізації посадових компетенцій;  

творчість і динамічність – виконання службових завдань, неможливістю 

повною мірою алгоритмізувати особливо в постійно змінюваних умовах;  

стресогенність і психологічна насиченість – особливими умовами 

виконання службових обов’язків, пов’язаними з впливом стресогенних чинників 

військового середовища, військово-професійної діяльності, особливо бойової 

обстановки;  

висока моральна і службова відповідальність за здоров’я і, найголовніше, 

життя особового складу, підтримання озброєння та військової техніки у стані 

постійної бойової готовності, а також за виконання поставлених бойових завдань.  

Досвід АТО та ОСС показує, що у системі військового управління 

центральними постатями є керівники – офіцери оперативно-тактичної ланки 

управління, від професійної підготовленості, професійно важливих та 

особистісних якостей яких залежить успішність виконання військовою частиною 

(підрозділом) бойових завдань. Основною передумовою їх успішної діяльності є 

усвідомлення основних функцій як менеджерів середньої ланки управління, що 
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потребує високорозвиненого практичного інтелекту, проявів волі у складних та 

екстремальних ситуаціях, рішучості, самовладання, професійної суб’єктності, а 

також психофізичної витривалості. Ці якості і здатності має формувати та 

розвивати в них система військової освіти. Відповідно для підготовки 

професіоналів військового управління ВВНЗ повинні мати конкурентні освітньо-

професійні програми підготовки слухачів, досвідчених науково-педагогічних 

працівників, сучасну навчально-матеріальну базу. 

Готовність офіцерів до управлінської діяльності реалізується у системі 

підготовки фахівців, спеціально організованій професійній (командирській) 

підготовці у військових частинах (з’єднаннях), у ході практичної діяльності 

(самоосвіти). Готовність управлінської діяльності передбачає особистісну, 

професійну, психологічну та інші види готовності, що ґрунтуються на 

переконаннях, поглядах, мотивах, почуттях офіцерів, їх ставленні до військової 

дійсності та управлінської діяльності або настанов з їх виконання, особистісних, 

професійних, вольових та інтелектуальних якостях, знаннях про об’єкт діяльності 

та оволодінні технологією її реалізації, а також досвіді практичного застосування 

[21, с. 37]. 

Як зазначає В. Афанасенко, у трирівневій системі військового управління 

центральною фігурою є керівник другого рівня – офіцер оперативно-тактичної 

ланки, від професійної підготовки й особистісних якостей якого залежить 

ефективність функціонування військової частини (підрозділу). Науковець виявив, 

що кожна функція управління (прийняття рішення, планування, контроль, 

координація дій тощо) потребує від офіцера високорозвиненого інтелекту, волі, 

рішучості і самовладання. Керівництво військовим колективом відбувається у 

складних умовах формальних і неформальних відносин і залежить від авторитету 

командира, його вмінь спілкуватися з підлеглими, задовольняти їх потреби, 

дотримуватися демократичного стилю управління [10].  

Для магістра військового управління як суб’єкта військового управління, 

вважає В. Шемчук, провідним видом діяльності є управлінська діяльність для 

управлінського забезпечення успішного функціонування військових штабів, 
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підрозділів і частин та виконання ними поставлених завдань. Його мислення як 

основний засіб провадження військово-професійної діяльності є управлінським і 

ґрунтується насамперед на професійно-практичному мисленні, але водночас 

передбачає широке застосування елементів і прийомів теоретичного мислення 

[235, с. 36]. 

На думку Р. Торчевського, управлінська діяльність оперативно-тактичнії 

ланки управління (ОТЛУ) в умовах реформування ЗС України повинна мати таку 

специфіку: по-перше, бути максимально мобільною, гнучкою, ефективною, 

результативною та водночас гуманною, становити механізм взаємодії всього 

колективу офіцерів військової частини (підрозділу), який забезпечуватиме 

високий рівень бойової готовності, по-друге, бути метауправлінською, тобто 

передбачати управління управлінцями – підпорядкованими командирами 

(начальниками) [213, с. 47]. 

Зазначимо, що значне навантаження та відповідальність за правильне 

прийняття рішення у складних службових та службово-бойових ситуаціях 

покладається на офіцерів органів військового управління. Їх управлінська 

діяльність полягає у виконанні службових завдань в умовах постійного впливу 

несприятливих чинників, що призводять до підвищення психічної і фізичної 

напруженості та негативно впливає на їх працездатність.  

Отже, аналіз наукових праць, в яких досліджено управлінську діяльність 

офіцерів оперативно-тактичної ланки управління показав її багатовекторність і 

потребу в підготовлених професіоналах військового управління для забезпечення 

успішної військово-професійної діяльності.  

Багатий досвід вирішення проблем, пов’язаних із професійною підготовкою 

майбутніх керівників до здійснення психологічної та фізичної підготовки, набуто 

у таких науках:  

педагогічній (Н. Вербин [27], С. Жембровський [56], Л. Іващенко [74], 

О. Петрачков [150], В. Свистун [193], А. Сущенко [258], Л. Сущенко [69], 

О. Торічний [211], В. Фотинюк [224], В. Шемчук [235], В. Ягупов [239] та ін.);  

психологічній (Н. Агаєв [1], М. Берштейн [18], Н. Височіна [271], О. Кокун 
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[82], М. Корольчук [88], Г. Коробейніков [266], С. Мул [127], Л. Олійник [138], 

В. Осьодло [146], О. Плиска [162], В. Стасюк [200], М. Шелухина [232] та ін.); 

воєнній (В. Афанасенко [10], С. Глазунов [40], О. Молоков [124], 

О. Ольховий [142], К. Пронтенко [175], С. Романчук [182], О. Корчагін [89], 

Г. Сухорада [206], Ю. Фіногенов [220] та ін.).  

Теоретичний аналіз та узагальнення психолого-педагогічних джерел і 

військової практики показали, що проблема професійної підготовки майбутніх 

ПВУ викликає достатню зацікавленість у науковців. З досвіду військової служби і 

бойового досвіду проведення АТО та ООС відомо, що однією з найважливіших 

організаційних проблем військово-професійної підготовки офіцерів є 

формування, розвиток і вдосконалення їх провідних військово-професійних 

якостей, зокрема психофізичної витривалості. Її сформованість забезпечує у 

майбутніх ПВУ стабільність, урівноваженість, емоційну лабільність, адекватність 

прояву емоцій та опірність психіки до впливу стрес-чинників військової служби, 

інтегральним проявом яких є саморегуляція емоційних станів [97, с. 63]. Проте у 

наукових працях сучасних дослідників проблему формування і розвитку 

психофізичної витривалості майбутніх ПВУ у системі військово-професійної 

освіти практично не вирішено. Це дає підстави вважати, що дослідження 

проблеми розвитку психофізичної витривалості офіцерів у системі військової 

освіти є актуальним як у теоретичному, так і в практичному аспектах. 

Так, С. Глазунов наголошує, що професійна діяльність військовослужбовців 

механізованих підрозділів в умовах атаки противника пов’язана з великим 

обсягом рухової активності, в якій задіяні майже всі м’язові групи, постійними 

інтенсивними фізичними навантаженнями, що знижує функціональні резерви 

організму [40]. Це вказує на необхідність проведення регулярних і систематичних 

тренувань для формування психофізичної витривалості майбутніх ПВУ.  

Серед особливостей діяльності офіцера військово-соціального управління 

Т. Мацевко виокремлює: своєрідність цілей і результатів (певний рівень 

морально-психологічного стану особового складу та умови його 

самовдосконалення); специфічність об’єкта впливу (особовий склад військової 
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частини і види його діяльності); регламентованість (підпорядкованість командиру 

і старшому органу управління виховним процесом); специфічність засобів 

діяльності (вербальні, соціально-психологічні та педагогічні технології впливу на 

предмет діяльності тощо); інтенсивність функціонування психіки і висока 

інтелектуальна напруженість під час реалізації основних функцій своєї діяльності 

[120].  

Основною особливістю військово-професійної діяльності 

військовослужбовців є виконання ними професійних обов’язків в екстремальних 

умовах з реальною загрозою для життя, тривалим впливом комплексу 

несприятливих соціально-психологічних, кліматичних, географічних, фізичних та 

бойових чинників, різноманітних за походженням, тривалістю й інтенсивністю, 

що спричиняють значні фізичні й психологічні навантаження, підвищену 

психоемоційну напруженість і розвиток психогенних порушень, негативно 

впливають на їх функціональний стан, професійну працездатність і здоров’я. Це 

дає підстави стверджувати, що військовослужбовці під час виконання бойових 

завдань перебувають у різних формах стресу [189, с. 137]. З огляду на це, на 

думку В. Свистун, стресостійкість військовослужбовців є необхідним чинником 

їхньої успішної військово-професійної діяльності в екстремальних умовах. 

Військово-професійна підготовка військових управлінців стала предметом 

наукового дослідження Л. Олійника. Учений виокремлює два чинники, які 

висувають нові вимоги до методологічної, світоглядної, системної підготовки 

магістрів військово-соціального управління: інформатизацію суспільства, за якої 

набувають значущості системні, міждисциплінарні знання військового керівника 

та його аналітичні здатності; інноваційність, що визначає потребу у підготовці 

магістрів військово-соціального управління до інноваційної діяльності. Дослідник 

вважає, що «педагогічний процес підготовки магістрів військово-соціального 

управління має бути підпорядкованим не стільки завданню інформаційного 

насичення, скільки формуванню продуктивного мислення, розвитку 

інтелектуального потенціалу особистості, становленню способів логічного аналізу 

і всебічної обробки інформації, творчому конструюванню» [201]. 
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Отже, аналіз наукових праць дає підстави вважати, що основним напрямом 

професійної підготовки військових фахівців є формування та розвиток їх 

професійно важливих якостей. 

На думку В. Ягупова, провідними якостями, рисами та проявами 

особистості військового фахівця є такі: свідома активність, безпосередньо 

спрямована на військово-професійну діяльність; включеність як суб’єкта 

військово-професійної діяльності у систему суспільно-виробничих відносин 

шляхом виконання конкретних посадових компетенцій у певному професійному 

середовищі; ступінь сформованості провідних психічних властивостей та якостей 

як представника певного професійного середовища і конкретного військового 

фахівця; сформованість професійної свідомості та самосвідомості, фахової Я-

концепції, системи індивідуальних цінностей військово-професійної діяльності та 

фахового буття; свідома цілеспрямована саморегуляція та самодетермінація 

поведінки й діяльності в певному військово-професійному середовищі; готовність 

і здатність бути усвідомленим і повністю відповідальним за результати і наслідки 

своїх дій, вчинків, поведінки, діяльності в межах виконання своїх посадових 

компетенцій; професійна суб’єктність, тобто професійна підготовленість, 

суб’єктна готовність і фахова здатність бути суб’єктом військово-професійної 

діяльності в певному професійному середовищі [252, с. 23].  

За В. Сідашем, для професійної надійності військовослужбовців потрібні 

такі якості: соціальні – визначають рівень виховання, духовного й фізичного 

розвитку, ступінь військово-професійної спрямованості та мотивації; 

психологічні – характеризують рівень пізнавальних, емоційних і вольових 

процесів військовослужбовців, їх індивідуально-психологічні особливості 

(інтелектуальні здатності, темперамент, властивості нервової системи, рівень 

нервово-психічної стійкості); психофізіологічні – визначають ступінь стійкості до 

впливу стрес-чинників, реакцію на нештатні та складні ситуації, ступінь 

оптимального рівня психофізіологічних показників, за яких бойові завдання 

будуть виконані надійно й успішно [198, с. 163]. 
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Як зазначає О. Петрачков, професійна діяльність командира залежить від 

таких психічних якостей, як здатність одночасно сприймати кілька об’єктів (обсяг 

уваги), виконувати кілька дій (розподіл уваги), швидко переносити увагу з одного 

об’єкта на інший (переключення уваги). Науковець також наголошує, що під дією 

комплексу несприятливих чинників ефективність військово-професійної 

діяльності військовослужбовців знижується, однак у військовослужбовців, які 

мають високу фізичну підготовленість, – підвищується на 20%, а у тих, які мають 

низьку фізичну підготовленість, – знижується на 40…50% [151, с. 88]. 

Формуванню психофізичних якостей у курсантів ВВНЗ на основі розвитку 

витривалості присвячено дисертацію В. Веселова, який з’ясував, що методики 

розвитку загальної витривалості найдетальніше розроблені у спортивній 

діяльності та фізичному вихованні школярів і студентів, а у ВВНЗ – недостатньо 

[32]. Дослідник розробив методику цілеспрямованого розвитку загальної 

витривалості у курсантів і виявив взаємозв’язок між ступенем розвиненості 

витривалості та інших професійно важливих психофізичних якостей. 

Предметом дослідження Л. Федотової є методика розвитку професійно 

важливих психофізичних якостей засобами фізичної культури у майбутніх 

менеджерів державної служби. Наукову новизну дослідження становлять 

показники оцінювання психофізичного стану [215]. Учена зазначає, що 

формування таких показників є індивідуальним, оскільки кожен студент, 

зіштовхуючись з проблемами, реагує на них по-різному. Відповідно виконання 

фізичних вправ і тренування за обраним видом спорту значно сприяють 

виробленню у них морально-вольових психічних якостей. Однак, на думку 

науковиці, необхідні якості можливо сформувати, тільки в разі свідомої і 

цілеспрямованої участі не лише викладача, а й самого студента [215, с. 39] як 

суб’єкта свідомої діяльності. З огляду на це, важливо правильно добирати вправи 

і методики їх проведення, дотримуватися насамперед специфічних принципів їх 

формування, а для ПВУ – розвитку та вдосконалення. 

Дискретність формування психофізичних якостей студентів технічної групи 

спеціальності «Мікро- та наноелектроніка» дослідив С. Романчук, який з’ясував, 
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що основними психофізичними якостями, які детермінують їх успішну 

професійну діяльність, є певні здатності: збереження рівноваги, координованість 

рухів, швидкість реакції, розвинена витривалість (спеціальна та загальна), силова і 

статична силова витривалість, гнучкість, алактатна швидкісна витривалість [181, 

с. 247].  

Науковці вважають, що для ефективного виконання військово-професійних 

завдань основними напрямами практичної підготовки всіх категорій 

військовослужбовців мають стати: 1) розвиток витривалості і сили, стійкості до 

заколихування; 2) перегляд змісту вправ на смузі перешкод і надання переваги 

вправам із подолання окремих перешкод, які потребують виконання складних 

координаційних рухів за мінімальний проміжок часу; 3) довготривалі пересування 

на місцевості у повному спорядженні або з вантажем; 4) виконання фізичних 

вправ з використанням імітаційних шумових засобів і засобів задимлення; 

5) проведення фізичних тренувань спеціальної спрямованості під час маршу чи 

пересувань на бойовій техніці [170, с. 50].  

Отже, у процесі військово-професійної підготовки майбутніх ПВУ 

необхідно цілеспрямовано розвивати у них психолого-педагогічну 

компетентність, моральні і вольові якості, управлінське мислення, емоційно-

вольову стійкість, свідому активність, саморегуляцію та самодетермінацію, 

професійну суб’єктність та інші якості, зумовлені конкретним військово-

професійним напрямом діяльності.  

На думку науковців (В. Арефьєв [8], С. Безпалий [16], М. Боровик [22], 

В. Лавриненко [108], М. Линець [111], О. Молоков [124], Л. Петрова [153], 

А. Чудик [229] та ін.), якісне виконання завдань різноманітної професійної 

спрямованості залежить від розвиненості фізичних якостей, а саме витривалості. 

Так, В. Арефьєв вважає, що фізична витривалість дає змогу людині протягом 

тривалого часу підтримувати належний рівень інтенсивної діяльності, виконувати 

значний обсяг роботи, швидко відновлювати сили після навантажень. Науковець 

зазначає, що тривалість роботи впливає на втому і визначає здатність організму  
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протистояти втомі [8]. Ці рекомендації важливі для обґрунтування методики 

розвитку психофізичної витривалості майбутніх ПВУ. 

Проблему розвитку фізичної витривалості студентів вищих навчальних 

закладів дослідила Н. Ігнатенко, яка з’ясувала, що витривалість є основою їх 

високої фізичної працездатності, необхідної для успішної професійної діяльності. 

Учена вважає, що звдяки високій потужності і стійкості аеробних процесів 

швидше відновлюються внутрішньом’язові енергоресурси та компенсуються 

несприятливі зміни у внутрішньому середовищі організму під час роботи, 

забезпечується подолання високих обсягів інтенсивних силових, швидкісно-

силових фізичних навантажень і координаційно-складних рухових дій, 

прискорюється перебіг відновних процесів у періоди між заняттями [75, с. 39]. 

Фізичну витривалість як запоруку розумової працездатності студентів 

досліджує Л. Петрова і робить висновок, що обсяг уваги й пам’яті, кількість 

розумових операцій у недостатньо тренованих студентів наприкінці навчального 

року значно знижуються. У цей період особливо важливо для підтримання 

розумової працездатності забезпечити безперервність занять фізичною культурою 

і спортом з урахуванням фізичного стану кожного і регулюванням тренувальних 

навантажень, а також створити позитивний емоційний фон [153]. 

Взаємозв’язок між інтенсивністю навчального процесу в ЗВО та 

інтелектуальною витривалістю студентів досліджує О. Дьомін. Щоб створити 

умови для нарощування у студентів ресурсу розумової енергії та інтелектуальної 

витривалості, необхідно, на його думку, систематично їх навантажувати 

завданнями для самостійної навчальної роботи, а також заохочувати до 

помірного, але регулярного фізичного навантаження, особливо – спортивного [54, 

с. 138]. На основі цього дослідження можна зауважити, що тривалість часу 

формування витривалості до інтелектуальної праці залежить від різних чинників 

та їх творчого урахування.  

Так, В. Лавриненко як основну ідею технології розвитку витривалості 

курсантів використовує положення про те, що це є здатністю до тривалого 

виконання будь-якої роботи без зниження її інтенсивності, а також здатністю 
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протистояти втомі [108, с. 22], відповідно, її необхідно цілеспрямовано формувати 

та розвивати. 

Розвиток загальної і спеціальної витривалості дає змогу 

військовослужбовцям технічно правильно діяти в рукопашному бою та обирати 

ефективну тактику для перемоги противника [123, с. 53; 101]. 

Проблему професійної психофізичної підготовки студентів досліджувала 

Л. Крилова, яка вважає, що для оцінювання конкурентоздатності фахівців необхідно 

постійно контролювати і корегувати їх професійну психофізичну готовність, у т.ч. 

психофізичну витривалість. Такі фахівці повинні мати високий рівень професійної 

працездатності, необхідні фізичні та функціональні можливості організму для 

своєчасної адаптації до умов швидко змінюваного середовища, здатність до повного 

відновлення організму протягом обмеженого часу, відповідно, мати мотивацію на 

досягнення цілей [103, с. 368].  

Науковці (Ю. Александров [4], М. Берштейн [18], О. Кокун [81], 

М. Корольчук [88], Г. Коробейніков [86], М. Макаренко [115] та ін.), які 

досліджують різні аспекти психофізіологічної діяльності фахівців, наголошують 

на необхідності формування психофізіологічної готовності до тривалого 

виконання професійних завдань. 

Фізіологічні особливості розвитку витривалості досліджував М. Берштейн, 

який зазначав, що витривалий організм повинен мати великі запаси енергії, щоб її 

витрачати, бути здатним у потрібну хвилину її віддати, і при цьому вміти витрачати 

наявні ресурси із жорстким, розумним розрахунком, щоб їх було достатньо для 

виконання якомога більшої кількості корисної роботи [18, с. 19].  

Психофізіологічні аспекти витривалості фахівців досліджував О. Кокун, 

який вважає, що психофізіологічне забезпечення формування готовності 

студентів до педагогічної діяльності – це система заходів, спрямованих на набуття 

необхідних мотиваційних, фізичних, когнітивних, адаптаційних та інформаційних 

здатностей [82].  

На думку М. Корольчука, небезпека нервово-психічної напруженості для 

особистості та колективу полягає у проявах дезорганізації їх поведінки, 
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гальмуванні раніше напрацьованих навичок і вмінь, неадекватних реакціях на 

зовнішні подразники, труднощах із розподілом уваги, звуженні обсягу уваги та 

пам’яті, імпульсивних діях. Такі зміни у психічній сфері, безумовно, негативно 

позначаються на рівні працездатності та безпечної діяльності фахівців [88, с. 27], 

а для професіонала військового управління нервово-психічна стійкість є 

невід’ємним компонентом його психофізичної підготовленості та витривалості. 

Отже, аналіз наукових праць дав підстави вважати, що витривалість є 

однією з найголовніших фізичних якостей, від розвитку якої залежить 

ефективність виконання ПВУ довготривалих професійних обов’язків.  

У теорії та методиці фізичного виховання немає єдиної думки стосовно 

засобів, методів і специфіки навантажень для розвитку витривалості. Фахівці 

пропонують розвивати витривалість різними засобами: багаторазовим 

виконанням вправ максимальної потужності (П. Шпаков); виконанням вправ на 

розвиток субмаксимальної витривалості (Ш. Мамардашвіллі, О. Полунін); 

безперервним бігом протягом 8…20 хв (А. Матвєєв, В. Мякішев) [75, с. 41]. 

Так, М. Линець вважає, що для розвитку загальної витривалості можуть 

бути застосовані найрізноманітніші фізичні вправи та їх комплекси, що 

відповідають таким вимогам: 

відносна простота техніки виконання; 

активне функціонування переважної більшості скелетних м’язів; 

підвищена активність функціональних систем, що лімітують прояв 

витривалості; 

можливість дозування та регулювання тренувального навантаження; 

можливість тривалого виконання (від кількох хвилин до кількох годин). 

Перерахованим вимогам найбільшою мірою відповідають циклічні вправи: 

ходьба, біг, плавання, біг на лижах тощо. Під час їх виконання задіюються майже 

всі скелетні м’язи й активізується діяльність провідних функціональних систем 

організму. Основною перевагою циклічних вправ є можливість дозувати 

інтенсивність і тривалість навантаження у відповідності до стану здоров’я та 

рівня фізичної підготовленості конкретної людини. 
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Для розвитку швидкісної витривалості доцільно застосовувати як циклічні, 

так і спортивні та спеціально дібрані рухливі ігри, для розвитку силової 

витривалості – циклічні вправи в ускладнених умовах (біг вгору, плавання проти 

течії або на амортизаторі тощо) та ациклічні вправи з додатковими обтяженнями. 

З ациклічних рухів складаються комплекси впав, які найдоцільніше виконувати 

методом кругового тренування [111, с. 157]. 

Тимчасовою настановою з фізичної підготовки у ЗС України визначено 

організацію фізичної підготовки у ЗС України. Основними засобами фізичної 

підготовки є фізичні вправи, які, за своїми особливостями та впливом на організм 

розвивають загальні і спеціальні фізичні якості, формують професійні військово-

прикладні навички, сприяють вихованню морально-вольових і психологічних 

якостей, згуртованості військових підрозділів [170, с. 1]. У Тимчасовій настанові з 

фізичної підготовки (ТНФП) наведено значний перелік вправ, спрямованих на 

розвиток загальних фізичних якостей (сили, витривалості, швидкості, 

спритності) та спеціальних (стійкості до заколихування, перевантаження, 

кисневого голодування). 

Витривалість (загальна і швидкісна) визначається здатністю організму 

протистояти стомленості у процесі військово-професійної діяльності Засобами 

розвитку загальної витривалості є: тривалий біг, кроси, марш-кидки, плавання, біг 

на лижах; швидкісної витривалості − біг з максимальною швидкістю на середні 

дистанції, подолання смуги перешкод, спортивні ігри [170, с. 3]. Зазначимо, що в 

ТНФП визначено перелік вправ спеціальної спрямованості: рукопашний бій, 

загальна контрольна вправа на смузі перешкод, човниковий біг 6×100 м, плавання 

в обмундируванні зі зброєю та ін. Це дає змогу майбутнім ПВУ розвивати 

витривалість, а особливо психофізичну витривалість, що забезпечує їх 

психологічну та фізичну підготовленість. 

Для оцінювання розвитку витривалості К. Пронтенко пропонує 

застосовувати такі засоби фізичної підготовки: біг на 3 та 5 км (загальна 

витривалість), виконання кута в упорі на брусах (статична витривалість м’язів 

пресу), утримання тулуба у горизонтальному положенні (статична витривалість 
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м’язів спини), вис на перекладині (статична витривалість м’язів рук). Для 

розвитку силової витривалості дослідник пропонує застосовувати спеціально-

підготовчі вправи з гирями: 

стійку з двома гирями 32 кг у вихідному положенні – дає змогу оцінювати 

технічну підготовленість (здатність розслабити «зайві» м’язи), силові якості і 

статичну витривалість у курсантів;   

напівприсідання з гирями 32 кг на грудях – дає змогу оцінювати технічну 

підготовленість (здатність розслабити «зайві» м’язи), силові якості і статичну 

витривалість у курсантів; 

стійка із двома гирями 24 кг у положенні фіксації – дає змогу оцінювати 

технічну підготовленість і статичну витривалість курсантів [172, с. 120]. 

Таким чином, у процесі фізичного виховання студентів і фізичної 

підготовки військовослужбовців не виявлено єдиних засобів розвитку 

витривалості. Кожен фахівець з фізичної підготовки (виховання) добирає 

необхідні вправи, що дають змогу найефективніше розвинути витривалість у 

майбутніх професіоналів з урахуванням умов конкретної професійної діяльності 

(навчання).  

Отже, у процесі аналізу наукової літератури встановлено, що учені мають 

значний інтерес до розвитку професійно важливих якостей офіцерів військового 

управління. Багато наукових праць присвячено формуванню та розвитку 

витривалості військовослужбовців, але педагогічна проблема розвитку 

психофізичної витривалості майбутніх ПВУ потребує пошуку сучасних шляхів її 

вирішення. Щоб якісно вирішити порушену проблему необхідно з’ясувати 

сутність, зміст і структуру психофізичної витривалості майбутніх ПВУ. 
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1.2. Сутність, зміст і структура психофізичної витривалості професіоналів 

військового управління у сфері оборони оперативно-тактичного рівня 

 

Для визначення сутності та змісту психофізичної витривалості майбутніх 

ПВУ необхідно з’ясувати сутність відповідних видів витривалості і зміст 

психологічної та фізичної підготовки військових фахівців. 

Вивчення наукової літератури показує, що проблема формування та 

розвитку витривалості у військовослужбовців ВВНЗ є актуальною і залишається 

на часі. Про це наголошують багато науковців, які досліджували різні види 

витривалості, а саме: загальну – А. Арефьєв [8], М. Гритченко [45], 

М. Громкова [46], М. Линець [111], І. Сусліна [204], А. Сущенко [206] та ін., 

статичну – С. Жембровський [57], І. Запечникова [67] та ін., швидкісно-силову – 

Ю. Фіногенов [219] та ін., силову – К. Пронтенко [170] та ін., м’язову – 

Я. Крушельницька [104], Н. Самолюк [186] та ін., витривалість нервової системи – 

О. Кокун [83] та ін., нервово-психічну – В. Ягупов [240] та ін., психічну – 

В. Бодров [19], Н. Височіна [33], С. Наду і С. Нікс [267] та ін., інтелектуальну – 

О. Дьомін [54] та ін., спеціальну – Н. Орленко [144], О. Петрачков [151], 

С. Романчук [182], А. Чудик [229] та ін., професійну – Н. Вербин [27], 

Н. Пенькова [149], Р. Раєвський [176] та ін. 

Для вирішення психолого-педагогічної проблеми формування і розвитку 

видів витривалості науковці залучали різних фахівців: студентів ЗВО – 

М. Громкова [46], О. Кокун [83], О. Дьомін [54], Р. Раєвський [176]; студентів 

факультету фізичного виховання – А. Арефьєв [8], Н. Височіна [33], М. Линець 

[111], І. Сусліна [204]; студентів економічних факультетів – 

Я. Крушельницька [104]; студентів факультету управління персоналом – 

Н. Самолюк [186]; майбутніх психологів – В. Бодров [19]; майбутніх пілотів 

авіаційного ЗВО – Н. Орленко [144]; майбутніх фахівців силових відомств – 

А. Сущенко [206]; курсантів військового авіаційного ЗВО – І. Запечникова [67]; 

курсантів ВВНЗ – К. Пронтенко [170], С. Романчук [182]; військовослужбовців 

сухопутних військ – О. Петрачков [151], Ю. Фіногенов [219]; 
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військовослужбовців Національної гвардії – Н. Пенькова [149]; 

військовослужбовців органів військового управління – С. Жембровський [57]; 

офіцерів-прикордонників – А. Чудик [229]; майбутніх магістрів військового 

управління – Н. Вербин [27] та ін. 

Однією з професійно важливих якостей військовослужбовців, завдяки якій 

можливо подолати несприятливі умови військово-професійної діяльності, є 

витривалість, яка сприяє збільшенню функціональних можливостей організму та 

дає змогу військовим фахівцям успішно виконувати бойові завдання, формувати 

адаптаційні можливості їх організму, прискорювати адаптацію до військової 

служби, підвищувати стійкість організму до дії несприятливих кліматично-

географічних умов, підвищувати стійкість до нервово-емоційного напруження в 

умовах бойових дій, вдосконалювати функціональні можливості серцево-судинної 

системи, проводити профілактику вікових змін в організмі військовослужбовців 

старших вікових груп, зміцнювати здоров’я і забезпечувати професійне 

довголіття військових фахівців [Error! Reference source not found., с. 4]. 

Щоб з’ясувати сутність психофізичної витривалості майбутніх ПВУ, 

проаналізуємо наукові праці, присвячені дослідженню різних видів витривалості 

майбутніх фахівців. 

Розвиток професійної витривалості майбутніх магістрів військового 

управління дослідив Н. Вербин, який визначив, що це інтегральний (суцільний) 

прояв їх психічної та фізичної сфер, який забезпечує успішність військово-

професійної діяльності в надскладних, непередбачуваних умовах завдяки 

подоланню різновидів втоми, стресу, напруженості й несприятливих обставин 

бойової, службово-бойової та інших видів військово-професійної діяльності. 

Науковець вважає, що за традиційних підходів до організації навчально-

виховного процесу досягти високого рівня розвитку професійної витривалості 

досить складно [27]. 

На думку Р. Раєвського і С. Канішевського професійна витривалість – це 

якість спеціальної професійно-прикладної фізичної підготовленості, яка може 

бути оцінена тим, наскільки особа здатна витримати заданий обсяг навантаження 
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з необхідною нервово-психічною стійкістю, у потрібному робочому режимі й 

темпі, без відчутних (виявлених) ознак втоми чи помилок [176, с. 255]. 

Як зазначає О. Дьомін, якість навчання у закладі вищої освіти залежить від 

внутрішнього енергетичного ресурсу особистості студентів, тобто від їх 

інтелектуальної витривалості, формування якої залежить від таких чинників: 

оволодіння знаннями, уміннями та навичками; 

спроможності проявляти вольові зусилля до систематичної праці; 

наполегливості у виконанні навчальних завдань та зосередженості (умінні 

не відволікатися на дію побічних подразників); 

психофізіологічних особливостей особистості (величини ресурсу 

внутрішньої енергії) [54, с. 141].  

Серед основних чинників, що зумовлюють рівень фізичної підготовленості 

військовослужбовців Сухопутних військ ЗС України, Ю. Фіногенов виокремлює 

недостатню рухливу активність, надмірну вагу тіла та регулярне тютюнопаління, 

що негативно впливають на їх швидкісно-силову витривалість та призводять до 

серцево-судинних захворювань [219, с. 87]. Зазначені чинники слід враховувати в 

освітньому процесі, щоб ефективно розвивати психофізичну витривалість 

майбутніх ПВУ.  

У наукових працях Я. Крушельницької [104, с. 350] та Н. Самолюка 

[186, с. 42] використано термін «м’язова витривалість», що позначає здатність 

тривалий час підтримувати м’язове зусилля без зниження ефективності 

діяльності.  

Досліджуючи професійно-прикладну фізичну підготовку пілотів, 

Н. Орленко зазначає, що під час тривалих перельотів майбутнім пілотам 

необхідно бути витривалими. Щоб мати змогу виконувати завдання протягом 

заданого часу і протистояти стомленню. Належний рівень витривалості позитивно 

впливає на їх психофізіологічну підготовленість, тобто вищий рівень 

розвиненості витривалості, а саме аеробних можливостей, поліпшує показники 

професійного довголіття: артеріальний тиск, рівень обміну холестерину, 

чутливість до стресів тощо [144, с. 129]. Безсумнівно, результат військово-
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професійної діяльності залежить від підготовленості військових фахівців, а саме 

розвитку їх професійно важливих якостей.  

Характеризуючи відчуття людини у професійній діяльності, М. Громкова 

зазначає, що внутрішні відчуття виникають від подразників всередині організму: 

болю, голоду, спраги. Залежно від їх гостроти і сили людина спроможна з ними 

справлятися і терпіти. Цю якість дослідниця називає «витривалістю»: у сильних 

людей – високою, у слабких – низькою [46, с. 83]. На думку A. Зємскова, 

витривалість є фізичним чинником, який сприяє розвитку особистих 

характеристик, що визначають соціальну надійність, соціальну активність, 

адаптивність особистості та здатність до її ефективної самореалізації в 

навчальній, професійній і спортивній діяльності [72]. Зважаючи на різні умови 

військово-професійної діяльності, що передбачають психічні та фізичні 

навантаження на військовослужбовців, розвиток витривалості є необхідною 

якістю, що впливає на їх працездатність.  

Формування професійно важливих якостей у курсантів ВВНЗ засобами 

спеціальної фізичної та психофізіологічної підготовки досліджує І. Запечникова, 

яка вважає, що у пілота необхідно формувати статичну витривалість (м’язів 

шиї, спини, ніг), щоб зберігати та підтримувати його положення під час тривалого 

польоту [67].  

Нейродинамічні особливості професійного становлення фахівців 

професійного типу «людина – людина» досліджує О. Кокун, який на підставі 

аналізу результатів дослідження нейродинамічних властивостей за теппінг-тестом 

констатує, що досліджувані, які перебувають на різних етапах професійного 

становлення, мають середні показники витривалості нервової системи як ознаки 

сили нервової системи, рухливості та лабільності нервових процесів, а також 

низький рівень врівноваженості [83, с. 114].  

Під час виконання різної складності службових завдань, особливо в умовах 

невизначеності, військовослужбовці перебувають у стані збудженості, а їх 

стійкість залежить від сили нервової системи, тобто здатності впоратися із 

впливом зовнішніх і внутрішніх чинників військово-професійної діяльності.  
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Для нашого дослідження важлива думка В. Ягупова, який наголошує на 

необхідності «нервово-психічної витривалості» військовослужбовців формування 

якої відбувається у процесі психологічної підготовки особового складу з 

урахуванням особливостей, властивих бойовій діяльності операторів і номерів 

обслуг радіолокаційних станцій, гармат, установок і бойових машин. 

Передбачений комплекс дій для військовослужбовців потрібно виконувати в 

умовах підвищеної небезпеки, а саме значного фізичного і психічного 

напруження [240, с. 293]. 

На думку С. Наду та С. Нікса, «психічна витривалість» сприяє зниженню 

стресу та формуванню превентивних здорових настанов людини [267].  

Фізіологічні аспекти витривалості у спорті дослідила І. Сусліна, яка 

з’ясувала, що тривала специфічна робота з інтенсивністю від низької до помірної 

є найкращим режимом тренування, що сприяє підвищенню анаеробного порогу і 

досягненню високих результатів [204, с. 34]. Отже, у процесі розвитку 

психофізичної витривалості майбутніх ПВУ слід поступово збільшувати 

навантаження на їх організм для збереження здоров’я та підвищення 

стресостійкості. 

Дослідивши вплив стресових ситуацій на особу, В. Бодров дійшов висновку, 

що адаптація до стресу та його тривалості визначається рівнем розвиненості 

психічної витривалості особистості [19, с. 286]. 

Напрями спеціальної фізичної підготовки органів управління обґрунтував 

С. Жембровський, який зазначив, що одним із чинників впливу на своєчасність 

прийняття раціонального рішення командирами (начальниками) під час ведення 

бойових дій є спроможність посадових осіб, які беруть участь у забезпеченні 

цього процесу, тривалий час підтримувати високий рівень своєї фізичної 

працездатності та здоров’я в конкретних умовах військово-професійної діяльності 

[57, с. 184]. Також дослідник вважає, що розвиток статичної витривалості 

військовослужбовців органів управління дає змогу: знизити зорове та розумове 

напруження, мати високу стійкість уваги під час тривалої монотонної роботи і  
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здатність до тривалої розумової праці, мати стійкість до гіподинамії, хорошу 

пам’ять та системне мислення [57]. 

За висновками Н. Височіної, під впливом інтенсивних фізичних 

навантажень у ході психологічної підготовки спортсменів виробляються яскраво 

виражені вольові якості та психічна витривалість, формується сильна та 

врівноважена нервова система [33]. 

На думку А. Сущенка, формування фізичної та психічної витривалості 

майбутніх фахівців силових відомств має відбуватися із постійним утриманням 

балансу між задоволенням від самого процесу фізичної та психоемоційної праці 

та особистою привабливістю кінцевого результату, що має збігатися з 

домінуючою ідеєю про себе в майбутньому [206, с. 196]. Очевидно, що рівень 

розвиненості професійно важливих якостей військовослужбовців залежатиме від 

їх мотивування до військової служби та бажання виконувати програму військово-

професійної підготовки.  

Вплив фізичної підготовленості військовослужбовців механізованих 

підрозділів Сухопутних військ ЗС України на результативність бойових дій 

досліджував О. Петрачков. Науковець зазначає, що весь особовий склад 

підрозділу, який протягом бою проводить атаку, здійснює маневр, виконує свої 

професійні обов’язки, не знижуючи уваги, повинен мати добре розвинуту 

спеціальну витривалість. Безупинний перехід від одного виду бою до іншого 

скорочує кількість пауз на відпочинок, що призводить до високої інтенсивності і 

збільшення фізичних навантажень у ході бою [151, с. 86]. Застосування прийомів 

та дій рукопашного бою в умовах, близьких до службово-бойових, які мають 

елементи стрес-фактору, сприяє розвитку спеціальної витривалості у майбутніх 

офіцерів-прикордонників на заняттях рукопашного бою, вважає А. Чудик [229]. З 

огляду на це, під час розроблення змісту психофізичних вправ потрібно 

враховувати специфіку військово-професійної діяльності підрозділу, 

функціональні обов’язки військовослужбовців та рівень їх підготовленості.  

Розвиток фізичної витривалості, зазначає В. Арефьєв, дає можливість 

людині протистояти втомі, тривалий час підтримувати належний рівень 
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інтенсивної рухової діяльності, виконувати значний обсяг роботи, швидко 

відновлювати сили після навантажень [8, с. 88].  

Для розвитку фізичної витривалості студентів ЗВО Н. Ігнатенко 

використовує різні рухові режими. Науковець розрізняє два види витривалості: 

загальну і спеціальну. Загальна витривалість забезпечує безперервну динамічну 

роботу помірної потужності завдяки функціонуванню всієї м’язової системи. З 

біологічної точки зору загальна витривалість визначається передусім досконалою 

діяльністю вегетативних органів і високим рівнем аеробних обмінних процесів. 

Загальна витривалість є  фундаментом для набуття спеціальної витривалості, яка 

сприяє виконанню специфічної роботи без зміни її параметрів [75, с. 40]. Розвиток 

спеціальної фізичної витривалості військовослужбовців можна вважати 

результативним, якщо у них сформовано загальні фізичні якості та високий рівень 

фізичної підготовленості. 

Військовий дослідник М. Гритченко розуміє витривалість 

військовослужбовців як якість, що характеризує тривале збереження 

працездатності, підвищену стійкість та опірність організму втомі чи дії різних 

несприятливих життєвих умов [45, с. 25]. 

На думку К. Пронтенка, значущим компонентом загальної фізичної 

підготовленості для навчання курсантів гирьовому спорту є силова витривалість, 

яка полягає у спеціальній фізичній підготовленості (результатах з основних 

спеціально-підготовчих вправ), функціональній підготовленості (функціональних 

можливостях серцево-судинної та дихальної систем), технічній підготовленості 

(тривалості статичних фаз та «робочого періоду» у класичних вправах, силі 

реакції опору та кутових характеристиках в основних фазах вправ), темпі 

виконання вправ [170, с. 305]. 

Розвиток фізичних якостей у студентів під час самостійних занять 

фізичними вправами стали предметом дослідження Г. Грибана та Ф. Опанасюка, 

які визначили координаційну витривалість як здатність тривалий час ефективно 

виконувати складні за координацією рухові дії. Таку витривалість розвивають за 

допомогою систематичного виконання вправ до втоми, складних за структурою 
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рухових дій (з обов’язковим збереженням встановленої структури рухів) 

[143, с. 95].  

Таким чином, з’ясування сутності різних видів витривалості дає підстави 

вважати, що будь-яка професійна діяльність передбачає виконання особою 

функціональних обов’язків з визначеною інтенсивністю та подолання різних 

стадій втоми, а ефективність її діяльності залежить від рівня розвиненості 

психічних і фізичних якостей, особливо психофізичної витривалості, 

психологічної і фізичної підготовленості.  

Обґрунтування змісту психофізичної витривалості майбутніх ПВУ полягає 

у з’ясуванні змісту психологічної та фізичної підготовки військових 

професіоналів. Зазначимо, що якісно спрогнозований їх зміст передбачає 

позитивний результат під час вирішення поставлених завдань. Як вважають 

Н. Височіна [35], О. Гусак [47], О. Кокун [82], К. Кравченко [102], В. Марищук 

[118], Н. Мась [119], Т. Мацевко [120], С. Мул [127], В. Осьодло [146], 

Н. Пенькова [149], В. Пічурін [160], О. Торічний [211], В. Свистун [189], 

В. Стасюк [203], В. Ягупов [242] та ін., саме розвиток психічних процесів є 

головним компонентом психологічної підготовки. 

Так, В. Ягупов наголошує, що сутність і зміст психологічної підготовки 

військовослужбовців визначають труднощі сучасного бою: небезпека (для життя 

людини); раптовість; дефіцит часу та інформації (суперечливість інформації); 

значне ускладнення управління військами; дискомфорт [242].  

Психологічну підготовку військовослужбовців спрямовують на формування 

психічної стійкості та психологічної готовності у процесі військових занять і 

навчань в умовах, наближених до бойових. У збройних силах виокремлюють три 

види психологічної підготовки: загальну, спеціальну та цільову. У процесі 

загальної підготовки у військовослужбовців формують усвідомлення необхідності 

виконання свого конституційного обов’язку, об’єктивне уявлення про специфіку 

сучасної війни і засоби її ведення, труднощі, які необхідно подолати, щоб 

перемогти. Спеціальна психологічна підготовка враховує специфіку діяльності 

різних видів збройних сил, родів військ і бойової підготовки. Цільова 
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психологічна підготовка спрямована на психологічне забезпечення виконання 

конкретних бойових завдань [160, с. 9]. Ці види взаємопов’язані і дають 

можливість поступово психологічно підготувати військовослужбовців до умов 

військово-професійної діяльності зі значними психічними навантаженнями.  

Виявляючи психологічні закономірності і механізми включення людини в 

комп’ютерні системи, О. Кокун наголошує на важливості психологічної 

підготовки фахівців, адекватній професійним завданням, що дасть змогу в 

потрібний момент розкрити свій психологічний потенціал і створити позитивну 

мотивацію для виконання завдань професійної діяльності [83]. 

Очевидно, що психологічна підготовка визначається психологічною 

дієздатністю військовослужбовців, усвідомленням ними цілей і завдань, 

передбаченням можливих змін в обстановці. Ступінь необхідної психологічної 

підготовленості особового складу до виконання бойових завдань може бути 

оцінений його потенційною здатністю швидко переходити до умов бойової 

діяльності, а в період проведення спеціальних операцій – можливостями до 

негайного виконання бойових завдань, тобто психологічною готовністю [160]. 

Цікавою для нашого дослідження є думка О. Гусака про те, що 

психофізична готовність формується у процесі виконання дій, пов’язаних із 

виконанням фізичних вправ у стані втоми, чого досягають багаторазовим 

виконанням вправ, прийомів та дій на заняттях із короткими інтервалами 

відпочинку, а також застосуванням змагального методу [47]. Безумовно, 

виконання довготривалих фізичних вправ потребує від військовослужбовців 

зібраності, прояву вольових якостей, орієнтованості на результат. Чим більше 

вправ виконують військовослужбовці, тим краще «загартовується» їх психіка. 

Щоб досягнути належного рівня фізичної готовності контингенту, 

командування американської армії розробило пріоритетні напрями організації 

процесу його психофізичної підготовки: 1) розвиток загальної витривалості як 

основи високої фізичної працездатності та протистояння постійному зростанню 

втоми військовослужбовців; 2) розвиток м’язової сили та витривалості, 

необхідних для підтримання правильної пози і виконання необхідних обов’язків 
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упродовж тривалого періоду часу; 3) розвиток військово-прикладних рухових 

навичок; 4) розвиток необхідних психічних якостей, навичок самоконтролю в 

умовах фізичного і психічного стресу; 5) забезпечення раціонального вагово-

ростового співвідношення військовослужбовців [7]. 

Психологічну готовність військовослужбовців Національної гвардії 

України до службово-бойової діяльності у процесі проведення антитерористичної 

операції дослідила Н. Пенькова, яка професійну витривалість відобразила як 

компонент психологічної готовності та охарактеризувала її як наявність 

розвинених вольових та інтелектуальних якостей. На думку дослідниці, 

функціонально професійна витривалість не лише забезпечує здатність діяти у 

складних, напружених умовах, а й усвідомлення, рефлексію, самооцінку свого 

потенціалу, який дає можливість опиратися стресу, наважитися на діяльність у 

надскладних, непередбачуваних умовах, до яких належать виконання службово-

бойових завдань у зоні проведення АТО, створити необхідну перевагу в «боротьбі 

мотивів» між власними потребами та мотивацією обов’язку [149, с. 57–58]. 

На думкуС. Янкевича, який ретельно проаналізував підходів шляхи 

удосконалення освітнього процесу, запропоновані багатьма науковцями, які 

досліджували проблему психологічної готовності особистості до професійної 

діяльності, Майже всі учені вказують на наявність в її структурі мотивації, знань і 

комплексу професійно необхідних якостей [256]. 

Як зазначає В. Осьодло, психологічна готовність офіцерів залежить від їх 

психологічної стійкості – найважливішої професійної характеристики, що є 

багаторівневою системною якістю, яка формується у процесі військово-

професійної підготовки. Психологічну стійкість потрібно розуміти як комплексне 

утворення таких психологічних компонентів: військово-професійних умінь, 

мотиваційного, емоційного, вольового (регулятивного) та інтелектуального 

компонентів психіки, а також психічного здоров’я [147, с. 31].  

У дослідженнях О. Торічного зазначено, що психологічну готовність 

підвищують емоційно-вольові процеси, які зумовлюють розвиток таких якостей 

характеру, як наполегливість, витривалість і стриманість. Психологічна 
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готовність полягає у здатності військового фахівця проявляти свої вольові 

зусилля, мобілізувати сили під час виконання складних професійних завдань та 

бути психічно стійким [211, с. 69]. На нашу думку, успішність виконання 

військово-професійних завдань залежить від прояву емоційно-вольових процесів 

військовослужбовців, тому необхідно розвивати такі професійно важливі якості 

військових професіоналів, що забезпечуватимуть їх високу емоційно-вольову 

стійкість.  

Досліджуючи підвищення професійно-психологічної стійкості, А. Левенець 

з’ясувала, що психологічна стійкість є цілісною, інтегральною характеристикою 

особистості та визначається в адаптаційних реакціях на несприятливий вплив 

зовнішніх і внутрішніх чинників, оптимальній моделі поведінки відповідно до 

об’єктивних вимог, саморегуляції, саморозвитку та самокорекції. 

Функціональною ознакою психологічної стійкості є продуктивність (успішність) 

діяльності. Відповідно професійною стійкістю є здатність особистості 

витримувати специфічні (стресові) психологічні впливи професійної діяльності зі 

збереженням високої ефективності її виконання [109, с. 65].  

Психічна стійкість значною мірою залежить від фізичної витривалості 

військовослужбовців, переконаний В. Марищук, який вважає, що між нервово-

психічною (психічною стійкістю) і фізичною витривалістю існує прямий зв’язок: 

в осіб, які регулярно займаються фізичною підготовкою і спортом та мають 

високий рівень витривалості, зміни у психічній сфері під впливом психогенних 

чинників виявляються значно меншою мірою, ніж в осіб з низьким рівнем 

фізичної підготовленості. Це відбувається завдяки вищому рівню фізіологічних 

резервів, створених під час занять фізичною підготовкою, і набуттю досвіду 

вольової регуляції поведінки в емоційних умовах, створених у процесі занять 

фізичними вправами та спортом [118]. Безсумнівно, фізична підготовленість 

військовослужбовців прямо залежить від їх психологічної підготовленості. 

Вплив екстремальних умов на індивідуальні особливості 

військовослужбовців і небезпеку для життя дослідив В. Стасюк, який визначив, 

що військовослужбовці, які виконують завдання в екстремальних умовах, 
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постійно перебувають у стресовому стані, який впливає на їх психологічну 

підготовку та потребує високої оперативності, швидких переходів від контролю за 

механізмами до керування ними, обдуманості дій і разом з тим своєчасного 

прийняття рішень, постійної готовності до екстремальних дій, фізичної та 

нервової витривалості. Учений також наголошує, що коливання працездатності 

залежить від індивідуальних особливостей військовослужбовців, передусім його 

нервової системи. Військовослужбовці з сильною врівноваженою нервовою 

системою більш витривалі до екстремального напруження та перенапруження, 

ніж зі слабкою і неврівноваженою нервовою системою [203]. 

Зокрема В. Свистун з’ясувала, що особи з високим рівнем стресостійкості 

характеризуються високим рівнем урівноваженості, тобто стійкістю до стресу, 

впевненістю та активністю, проявом емоційно-вольового самоконтролю, низьким 

рівнем стресочутливості, особистісної і ситуативної тривожності, і водночас – 

високими показниками мотиваційної сфери, готовність до діяльності, загальної та 

професійної інтернальності, високим рівнем функціональних можливостей 

нервової системи [189, с. 137]. На думку ученої, стресостійкість детермінується їх 

підготовкою до дій в екстремальних умовах, комплексом тренінгів, а також 

особистісним і професійним досвідом, тому стресостійкість можна формувати й 

розвивати [188, с. 203]. Таким чином, оптимізації співвідношення стресостійкості 

і військово-професійної діяльності майбутніх ПВУ досягають насамперед 

розвитком у них мотивації до військово-професійної діяльності, конкретних 

психічних якостей і функціональних здатностей, підвищенням загальної і 

спеціальної тренованості, розвитком здатності до оптимальної мобілізації 

психічних, фізіологічних і фізичних можливостей організму.  

Схильність до стресу залежно від індивідуальних властивостей організму 

вивчав К. Кравченко, який диференціював військовослужбовців на два типи. 

Особи типу «А» («стрес-коронарний тип», або «сізіфів тип») – здебільшого 

енергійні, досить працездатні, з почуттям дефіциту часу (яке називають 

«захворюванням квапливості»), орієнтовані на успіх, постійно поспішають, часто 

розчаровуються – частіше зазнають стресу і, як наслідок, схильні до серцево-
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судинних захворювань. Особи типу «Б» спокійні, розмірені у вчинках, без 

домінування та орієнтації на успіх, мало схильні до ішемічних хвороб серця [102]. 

Безумовно, військовослужбовці визначених типів будуть по-різному виконувати 

функціональні обов’язки в екстремальних ситуаціях.  

Щоб уникнути негативних станів у тренувальному процесі або зменшити їх 

вплив, Н. Височіна пропонує моделювати ситуації впливу стрес-чинників, що 

виникають під час відповідальних змагань. Одним зі шляхів вирішення цієї 

проблеми є застосування психологічно обґрунтованої системи послідовного 

збільшення тренувальних навантажень, що уможливлює формування високого 

рівня працездатності шляхом поступової адаптації психіки військовослужбовців 

під час занять спортом [35, с. 244]. 

Психологічна підготовка військовослужбовців передбачає формування їх 

психічної стійкості, колективних настроїв, звичок, міцних взаємовідносин. 

Позитивно спрямована психологічна підготовленість колективу активно впливає 

на поведінку військовослужбовців, особливості сприймання ними подій та умов 

обстановки, дисциплінує їх, може змінювати загальний психологічний підйом, 

який сприяє зростанню активності й ефективності дій кожної особи військового 

колективу [119, с. 283]. 

Зазначимо, що військово-професійна діяльність значною мірою погіршує 

функціональний стан офіцерів, виявляючись у постійних нервових зривах і втомі. 

Разом з тим на суб’єкта професійної діяльності покладено певні вимоги до 

надійності її виконання, що полягає у безпомилковому виконанні професійних 

обов’язків протягом певного часу при конкретизованих умовах діяльності [92]. Це 

важливо врахувати під час розроблення методики розвитку психофізичної 

витривалості майбутніх ПВУ. 

Досліджуючи психологічну підготовку військовослужбовців підрозділів 

спеціального призначення за допомогою використання фізичних вправ, 

поєднаних із прийомами психоемоційного самоуправління, А. Саракул з’ясував 

залежність психічної стійкості військовослужбовців від рівня їх фізичної 

підготовленості. Крім того, науковець обґрунтував, що багаторазове виконання 
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фізичних вправ в умовах реальної небезпеки, фізичної втоми і психогенного 

впливу бойових подразників, поєднане з прийомами психоемоційного 

самоуправління, сприяє психічній адаптації військовослужбовців до службово-

бойової діяльності [187, с. 22]. 

У своїй науковій праці С. Мул з’ясував, що завдання загальної психологічної 

підготовки полягає у формуванні й удосконаленні психологічних якостей 

офіцерів з урахуванням тиску, збройних нападів, масових заворушень на 

державному кордоні. Психологічну підготовку слід організовувати і проводити 

постійно, в будь-яких умовах бойової діяльності. Цей вид підготовки 

орієнтований на загальну підготовку психіки офіцера до дій у складних ситуаціях 

[127, с. 142]. 

Найважливішими вимогами до психологічної підготовки є формування в 

особового складу емоційно-вольової стійкості – здатності протистояти небезпеці, 

витримувати негативні емоційні та фізичні навантаження на психіку 

військовослужбовців у бойовій обстановці, а також формування психіки, її 

стійкості до застосування різноманітних перешкод, розвиток здатностей зберігати 

активність та результативність під час виконання завдань військовими 

професіоналами у складних умовах бою [51, с. 95]. На емоційно-вольову стійкість 

впливають: надмірні психічні та фізичні навантаження; обмеження в часі на 

прийняття і виконання відповідальних рішень; ризик для життя і здоров’я, 

відповідальність за життя людей і збереження техніки; відсутність можливості 

діяти стереотипно, за завчасно заготовленим планом [97, с. 148]. 

Отже, зміст психологічної підготовки військових професіоналів полягає у 

врахуванні специфіки військово-професійної діяльності конкретної частини 

(підрозділу), якісному плануванні завдань і визначенні методики їх реалізації. 

Результатом психологічної підготовки має стати підготовка військового 

професіонала, здатного витримувати психічні навантаження та бути готовим 

виконувати поставлені завдання в екстремальних ситуаціях.  

Фізична підготовка є однією з головних складових освітнього процесу, 

спрямованою на розвиток загальних та спеціальних фізичних якостей 
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військовослужбовців, формування військово-прикладних навичок та виховання 

морально-вольових і психологічних якостей, що дає їм змогу виконувати 

функціональні обов’язки визначені військово-професійною діяльністю. 

Вирішенням педагогічної проблеми, що полягає в удосконаленні змісту фізичної 

підготовки та методик формування і розвитку фізичних якостей, займалися багато 

науковців: Н. Вербин [27], С. Глазунов [40], Д. Грищенко [207], 

С. Жембровський [56], І. Овчарук [135], О. Ольховий [142], О. Петрачков [152], 

Д. Погребняк [164], К. Пронтенко [173], С. Романчук [183], Г. Сухорада [207], 

Ю. Фіногенов [221] та ін.  

Ефективність системи фізичної підготовки військовослужбовців, наголошує 

Ю. Фіногенов, залежить від багатьох чинників:  

рівня фізичної підготовленості військовослужбовців; 

стану матеріально-технічної бази;  

місця фізичної підготовки в освітньому процесі;  

фінансів, що виділяються на її організацію та проведення;  

професійності керівників занять;  

рівня мотивації військовослужбовців до занять фізичною підготовкою і 

спортом та ефективності проведення її форм [221].  

Ці чинники слід враховувати під час планування навчальної діяльності, 

спрямованої на розвиток психофізичної витривалості майбутніх ПВУ. Також 

науковець визначив, що успішність професійної діяльності військовослужбовців 

визначається не рівнем розвитку певної фізичної якості, а функціональними 

можливостями організму (резервами), сформованими за результатами фізичного 

тренування. Ці функціональні можливості слід вдосконалювати, обираючи 

відповідні фізичні вправи. Успішність вибору фізичних вправ і формування нових 

властивостей організму залежить від знань керівниками фізичної підготовки 

особливостей виникнення адаптаційних реакцій людини [219]. 

На думку С. Романчука, у цілому система фізичної підготовки військ є 

впорядкованою відповідно до вимог бойової діяльності сукупністю цілей, завдань  

 



57 

‘ 

і принципів, а також засобів, методів і форм, що становить процес фізичного 

вдосконалення військовослужбовців та управління цим процесом [183, с. 104]. 

За даними О. Ольхового, загальна фізична підготовка військовослужбовців 

спрямована на досягнення оптимального рівня розвитку загальних фізичних 

якостей для подальшого успішного оволодіння спеціальними фізичними якостями 

і військово-прикладними навичками, поліпшення фізичного розвитку, зміцнення 

здоров’я шляхом систематичного виконання фізичних вправ. Загальними 

завданнями фізичної підготовки є: адаптація військовослужбовців до умов 

військової служби; постійне вдосконалення сили, витривалості, швидкості та 

спритності; поліпшення фізичного розвитку, зміцнення здоров’я, підвищення 

працездатності та службової активності; забезпечення професійного довголіття та 

стійкості організму до несприятливих чинників навколишнього середовища і 

військово-професійної діяльності, зменшення працевтрат, пов’язаних із 

захворюваннями [142]. 

Зазначимо, що розвиток психічних і фізичних якостей залежитиме від 

правильного добору вправ фізичної підготовки, адже кожне фізичне 

навантаження на організм військовослужбовця призводить до його втоми.  

Дослідники О. Буріков та Ю. Елькін зазначають, що специфічне стомлення 

військовослужбовців на заняттях з фізичної підготовки достатньо досліджене, 

його можна подолати зусиллям волі, а для подолання неспецифічних відчуттів 

втоми в умовах виконання завдань військово-професійної діяльності потрібні 

значні вольові зусилля. Це означає, що сформовані психічні реакції на планових 

заняттях з фізичної підготовки не повною мірою проявляються під час виконання 

службових завдань у складних умовах. В екстремальних умовах навчально-

бойової діяльності через неадаптованість психіки до специфічних навантажень, 

військовослужбовцю не завжди зможуть посприяти сформовані навички та вміння 

(наприклад, рухові, сенсомоторні, розумові та ін.) у виконанні завдань, що 

підтверджує доцільність моделювання складних і небезпечних ситуацій у процесі 

їх психологічної підготовки [24], а також розвитку їх психофізичної витривалості. 
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Отже, зміст фізичної підготовки військових фахівців полягає у плануванні, 

організації та проведенні всіх форм фізичної підготовки, використанні 

відповідних методів, методик і засобів з метою вдосконалення загальних і 

спеціальних якостей військовослужбовців та забезпечення їх готовності до 

значних фізичних і психічних навантажень.  

Таким чином, за результатами аналізу психолого-педагогічних джерел, 

спрямованого на з’ясування сутності відповідних видів витривалості і змісту 

психологічної та фізичної підготовки військових професіоналів, визначено 

сутність і зміст психофізичної витривалості майбутніх ПВУ, що спрямовує 

процес професійної підготовки офіцерів на розвиток професійно важливих 

якостей, які поєднують психічну, фізіологічну та фізичну сфери військово-

професійної діяльності. Також сформульовано поняття психофізичної 

витривалості майбутніх ПВУ у сфері оборони оперативно-тактичного рівня як 

інтегральну системну професійно важливу якість, яка об’єднує психічну, 

психофізіологічну та фізичну сфери діяльності офіцера, є важливою складовою їх 

підготовленості, проявляється в їх самоорганізації, самооцінювані, саморегуляції 

та спрямована на успішне виконання військово-професійних завдань у 

несприятливих складних умовах військово-професійної діяльності (подолання 

різних видів втоми, стресу, напружень та ін.).  

У контексті нашого психолого-педагогічного дослідження сутності та 

змісту психофізичної витривалості майбутніх ПВУ буде визначено її компоненти, 

щоб спроектувати суб’єктно-діяльнісну модель розвитку психофізичної 

витривалості майбутніх ПВУ, системно усвідомити методи і методики її розвитку 

в офіцерів оперативно-тактичного рівня підготовки та впливати на вирішення 

педагогічної проблеми в цілому з урахуванням всіх вимог навчальної діяльності, 

на які можна вплинути педагогічним управлінням. 

Досить важливим для визначення компонентів психофізичної витривалості 

майбутніх ПВУ, на нашу думку, є дослідження Т. Мацевка, який наголошує, що 

діяльність офіцерів органів військового управління через її унікальність підвищує 

вимоги до особистісних якостей офіцера: високої внутрішної вмотивованості, 
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бажання і вміння за власною волею вирішувати найскладніші завдання, що 

постають перед військово-соціальною системою; стійкої адаптивності, здатності й 

емоційно-вольової стійкості до стресів і стресогенних ситуацій; високого рівня 

прогностичних здатностей і можливостей офіцера, а також уміння комплексно 

оцінювати ситуацію за відсутності оптимальної кількості інформації про неї; 

розвиненості комунікативної культури, здатності до гнучкого коригування 

комунікативних програм управлінської взаємодії; відповідальності за результати 

власної управлінської діяльності та високого рівня розвиненості самосвідомості 

як її суб’єкта [120]. 

Зазначимо, що основні компоненти професійно важливих якостей 

майбутніх МВУ досліджували Г. Артюшин [9], Н. Вербин [28], О. Бойко [20], 

Л. Заїка [64], Т. Мацевко [120], Л. Олійник [137], Р. Торчевський [213], 

І. Чистовська [229], В. Шемчук [234], В. Ягупов [248] та ін. Результати їх 

досліджень стали підґрунтям для визначення компонентів психофізичної 

витривалості майбутніх ПВУ. 

Враховуючи зміст поняття «професійна витривалість майбутніх офіцерів 

військового управління», результати аналізу основних підходів науковців до 

структурних компонентів професійної витривалості та професійно важливих 

якостей майбутніх військових управлінців, Н. Вербин виокремлює такі 

компоненти їх професійної витривалості: ціннісно-мотиваційний, емоційно-

вольовий, когнітивний, професійно-діяльнісний і суб’єктний [28, с. 53]. Ми 

вважаємо, що ці компоненти будуть основою для визначення компонентів 

психофізичної витривалості майбутніх ПВУ, тому потрібно їх детально вивчити. 

На думку О. Бойка, для формування готовності до управлінської діяльності 

у майбутніх магістрів військово-соціального управління необхідні такі 

найважливіші її компоненти: мотиваційний, емоційно-вольовий, орієнтовно-

мобілізаційний, пізнавально-оцінний, операційно-управлінський та 

інтелектуальний [20].  

Дещо інший підхід у Л. Заїки, яка розглядає структуру професійної 

компетентності майбутніх магістрів військового управління через інваріантну та 
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варіативну структури. Інваріантна структура визначається інструментальним, 

мотиваційним, цінністно-смисловим, індивідуально-психологічним та 

конативним компонентами, які відображають загальний постійний рівень 

професійної компетентності у разі зміни умов та ситуацій професійної діяльності. 

Варіативна структура професійної компетентності містить загально-професійний 

та спеціалізовано-професійний компоненти, які, у свою чергу, мають у складі 

елементи, що розкривають змістове наповнення основних функцій майбутньої 

професійної діяльності, тобто її інваріантів [64, с. 102]. 

Системність технології розвитку військово-спеціальної компетентності 

магістрів військово-соціального управління Л. Олійник розглядає як 

цілеспрямовану та самокеровану цілісність закономірно пов’язаних між собою 

компонентів (мотиваційно-цільового, змістовного, операційно-діяльнісного, 

діагностичного), які сприяють отриманню інтегрального результату в разі 

оптимальної реалізації своїх функцій [137, с. 100]. 

У процесі дослідження педагогічних умов розвитку управлінської культури 

майбутніх магістрів військового управління Р. Торчевський визначив такі її 

структурні компоненти: цільово-концептуальний, стимульно-мотиваційний, 

змістовий, суб’єктний, операційно-діяльнісний, діагностичний, результативний 

[213].  

Досліджуючи проблему морально-психологічного забезпечення військово-

професійної діяльності, В. Ягупов виокремив такі основні компоненти 

психологічної готовності воїна: мотиваційний, пізнавальний, емоційний і 

вольовий [242]. Усі ці компоненти, особливо емоційний і вольовий, 

безпосередньо пов’язані з психофізичною витривалістю військового фахівця. 

Аналіз наукових праць щодо визначення компонентів професійно важливих 

якостей майбутніх МВУ наведено у табл. 1.1. 
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Таблиця 1.1 

Визначення компонентів професійно важливих якостей майбутніх МВУ 

Дослідники Психолого-педагогічна 

проблема 

Компоненти 

Н. Вербин [28] Професійна витривалість 

майбутніх МВУ 

Ціннісно-мотиваційний, емоційно-

вольовий, когнітивний, діяльнісно-

практичний, суб’єктний 

О. Бойко [20] Готовність до управлінської 

діяльності майбутніх магістрів 

військово-соціального 

управління 

Мотиваційний, емоційно-вольовий, 

орієнтовно-мобілізаційний, 

пізнавально-оцінювальний, 

операційно-управлінський, 

інтелектуальний 

Л. Заїка [64] Професійна компетентність 

майбутніх МВУ 

Інструментальний, мотиваційний, 

ціннісно-смисловий, індивідуально-

психологічний, конативний 

Т. Мацевко [120] Управлінська компетентність 

магістрів військово-

соціального управління 

Мотиваційний, гносеологічний, 

емоційно-вольовий, операційно-

діяльнісний, особистісний 

(суб’єктний) 

Л. Олійник [137] Військово-спеціальна 

компетентність магістрів 

військово-соціального 

управління 

Мотиваційно-цільовий, змістовий, 

операційно-діяльнісний, 

діагностичний 

Р. Торчевський [213] Управлінська культура 

майбутніх МВУ 

Ціннісно-мотиваційний, 

когнітивний, праксеологічний, 

менеджерський та емоційно-

вольовий 

І. Чистовська [229] Педагогічна компетентність 

майбутніх МВУ 

Мотиваційно-ціннісний, 

когнітивний, комунікативний, 

рефлексивний 

В. Шемчук [234] Управлінське мислення 

майбутніх МВУ 

Ціннісно-мотиваційний, поняттєво-

змістовий, менеджерський, 

праксеологічний, емоційно-

вольовий, суб’єктний 

 

Отже, аналіз наукових праць показав, що дослідники виокремлюють головні 

компоненти професійно важливих якостей військових управлінців, які в повному 

обсязі розкривають зміст обраного нами напряму дослідження. Таким чином, 

враховуючи сутність і зміст психофізичної витривалості майбутніх ПВУ, 

визначене її поняття і аналіз основних підходів науковців до визначення 

структурних компонентів професійно важливих якостей майбутніх військових 

фахівців, ми виокремили такі її компоненти: ціннісно-мотиваційний, когнітивний, 

емоційно-вольовий, професійно-діяльнісний та суб’єктний [99, с. 274].  
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Ціннісно-мотиваційний компонент психофізичної витривалості є одним із 

головних в її розвитку, тому відображає насамперед ціннісне ставлення офіцера 

до обраного фаху, а вже потім – потреби, мотиви та мотивацію його військово-

професійної діяльності. Основними складовими цього компонента є потреби та 

мотиви. Потреба майбутнього фахівця проявляється в отриманні якісних знань, 

проходженні служби на посаді, що відповідатиме рівню його підготовки, 

професійному зростанню. Мотиви відображають усвідомлення офіцером потреб у 

військово-професійній діяльності, що допомагають актуалізувати їх позитивну 

настанову до цієї діяльності, свідомо осмислити важливість розвитку 

психофізичної витривалості як якість, необхідну для результативного виконання 

функціональних обов’язків. 

Зазначимо, що важливим чинником, що впливає на розвиток психофізичної 

витривалості є набуті знання та практичний досвід офіцерів військового 

управління за час проходження служби, які проявляються через силу мотиву. 

На думку В. Свистун, однією з характеристик мотиву є його сила, яка 

впливає не тільки на рівень активності особистості, а й на успішність прояву цієї 

активності, оскільки сильномотивовані особи виявляють значно більшу 

наполегливість у виконанні поставленого завдання, ніж слабомотивовані 

[190, с. 9]. 

Дійсно, ефективність освітнього процесу залежить від того, наскільки 

майбутні ПВУ усвідомлюють мету і завдання розвитку їх психофізичної 

витривалості. Чітко сформульована мета, так само як уявлення про кінцевий 

результат вирішення педагогічної проблеми, сприяє мотивуванню слухачів до 

досягнення мети та якісному вирішенню визначених завдань, а необґрунтовані 

зміни в педагогічному управлінні розвитком психофізичної витривалості 

призводять до переосмислення потреб та навіть втрати інтересу. 

Отже, цей компонент є дуже важливим у розвитку психофізичної 

витривалості майбутніх ПВУ, оскільки від нього залежать актуалізація та 

реалізація всіх інших компонентів.  
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Когнітивний компонент психофізичної витривалості містить професійний 

інтелект, спеціалізовані системні знання про особливості виникнення психічних 

процесів у нестандартних ситуаціях та вплив несприятливих чинників військово-

професійної діяльності на силу нервової системи, управлінське прогностичне 

мислення майбутнього професіонала, що проявляється у різних формах, засобах і 

методах розвитку психофізичної витривалості [99, с. 275]. 

Когнітивний компонент Н. Вербин характеризує як практико-орієнтовану 

систему знань про шляхи вирішення складної психолого-педагогічної проблеми 

та вважає, що результатом пізнавальної діяльності у процесі навчання у ВВНЗ 

мають стати знання про форми, засоби і методи розвитку професійно важливих 

якостей майбутніх МВУ, що сприятимуть успішній службово-бойовій діяльності, 

всебічному професійному розвитку офіцерів як суб’єктів управління, наявності у 

них відповідних переконань у вигляді ідеалів фізичного та психічного розвитку та 

знань про способи їх досягнення [27, с. 59]. 

Цей компонент передбачає здобуття слухачами конкретних спеціальних 

знань щодо методів і засобів розвитку психофізичної витривалості майбутніх 

ПВУ, які полягають в опануванні ними теоретичних і практичних основ військо-

професійної підготовки, вмінні застосовувати гнучкі підходи до функціонування 

нервової системи та виникнення психічних процесів у визначених та 

екстремальних ситуаціях. 

Отже, когнітивний компонент дає можливість усвідомити майбутнім ПВУ, 

як розвиток психофізичної витривалості впливає на якість виконання професійних 

обов’язків на різних стадіях втоми.  

Емоційно-вольовий компонент психофізичної витривалості вкрай 

необхідний майбутнім ПВУ, оскільки їх військово-професійна діяльність 

відбувається в передбачуваних та екстремальних умовах, що, безперечно, 

загрожує життю та передбачає високу інтелектуальну активність в умовах 

небезпеки, емоційну реакцію на усвідомлене виконання поставленого завдання, 

недостатність інформації, виявлення вольових якостей під час подолання 

труднощів тощо. Зазначимо, що психічна емоційна сфера особистості традиційно 
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вважається найменш керованим і непередбачуваним елементом емоційно-

вольової стійкості, саме в разі її розвиненості військовий професіонал здатний 

показати кращий результат під час виконання неочікуваних завдань.  

Також емоційно-вольова стійкість фахівців військового управління 

оперативно-тактичної ланки управління полягає в їх цілісній характеристиці як 

військових фахівців та управлінців середньої ланки, що характеризує їх 

готовність і здатність протистояти стресогенному впливу у складних для 

функціонування психіки ситуаціях. Емоційно-вольова стійкість включає 

практичну здатність витримувати надзвичайне збудження та емоційне 

напруження під впливом несприятливих стресорів, а також комплексну здатність 

зберігати високий рівень активності для цілеспрямованої управлінської діяльності 

[90, с. 112]. 

Серед універсальних вольових якостей, необхідних для успішної 

професійної діяльності, Н. Височіна виокремлює: сміливість, наполегливість, віру 

в себе, цілеспрямованість, рішучість, відповідальність, дисциплінованість, 

терпіння, самовладання та саморегуляцію [34, с. 52]. 

Зазначимо, що цей компонент відіграє важливу роль для майбутніх ПВУ у 

досягненні очікуваного результату під час вирішення військово-професійних 

завдань. 

Професійно-діяльнісний компонент психофізичної витривалості 

майбутніх ПВУ спрямований на вирішення практичних завдань військово-

професійної діяльності, відображає застосування на практиці здобутих знань, 

практичних навичок та вмінь, передбачає успішне виконання функціональних 

обов’язків на фоні психофізичної витривалості, здатність реалізовувати здобуті 

знання різними методами і засобами, здійснювати самоаналіз розвитку 

психофізичної витривалості, контролювати і переносити фізичні та психічні 

навантаження. 

Практична спрямованість компонента полягає у виконанні психофізичних 

вправ під час проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Фізичне 

виховання та спеціальна фізична підготовка», факультативного курсу «Витримка 
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та виживання на полі бою» та комплексної військово-прикладної вправи. До 

складу психофізичних вправ включено військово-професійні завдання, у ході 

виконання яких спрогнозовано помірне навантаження та комплексний вплив на 

розвиток психічних і фізичних якостей майбутніх ПВУ. Ці вправи розроблено з 

урахуванням їх вікових груп, функціональних можливостей та фізичної 

підготовленості.  

Водночас зазначимо, що професійна діяльність впливає на професійне 

становлення, а згодом і на професійний розвиток особистості фахівця. Цей аспект 

є принциповим, оскільки не особистість визначає фахову діяльність і не фахова 

діяльність визначає особистість, а суб’єкт професійно-фахової діяльності 

знаходить оптимальне співвідношення між зовнішньою (показниками ефективної 

професійно-фахової діяльності, критеріями та показниками її оцінювання як 

суб’єкта професійної діяльності) та внутрішньою детермінаціями (ставленням, 

цінностями, готовністю, вмотивованістю, особистісним смислом, професійними 

перспективами як суб’єкта соціального буття та професійної діяльності), 

стандартизацією фахової діяльності та необхідністю творчості в ній, 

регламентацією та нормативністю посадових компетенцій фахівця і творчою 

природою особистості [252, с. 24]. 

Отже, цей компонент визначає основні аспекти суб’єкта професійної 

діяльності та передбачає підготовку майбутніх ПВУ у тривалій психічній та 

фізичній активності, що дає змогу підвищити стійкість (опірність) організму до 

непередбачуваних впливів військово-професійної діяльності та сприяє якісному 

розвитку їх психофізичної витривалості. 

Суб’єктний компонент психофізичної витривалості відображає професійне 

ставлення майбутніх ПВУ як суб’єктів фахової діяльності до свого фаху, 

розуміння ними труднощів, орієнтованість і здатність їх долати. Їх професійна 

самосвідомість дає можливість оцінити власні знання, зрозуміти самих себе та 

визначити напрям подальшого розвитку.  

Цей компонент характеризується усвідомленням майбутніми ПВУ 

необхідності розвитку професійно важливих якостей (практичного і оперативного 
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мислення, пам’яті, уваги, емоційно-вольової стійкості, витривалості тощо), 

здатністю до об’єктивного самооцінювання, самодетермінації, саморефлексії, 

розвитку їх психофізичної витривалості в типових і нетипових ситуаціях 

військово-професійної діяльності, а також професійним осмисленням своїх дій та 

вчинків у процесі її розвитку, здатністю визначати психічний стан і враховувати 

його у процесі організації професійної діяльності. 

Так, В. Ягупов вважає, що професійна суб’єктність фахівця полягає в його 

залучені як суб’єкта професійного буття у військово-професійну діяльність, що 

пояснюється активною суб’єктною позицією, коли фахівець знає та усвідомлює 

свої посадові компетенції і здатний усвідомлено їх реалізовувати [256]. 

Отже, свідомі майбутні ПВУ самостійно оцінюють важливість всіх завдань, 

визначених методикою розвитку їх психофізичної витривалості та в разі потреби 

пропонують скорегувати умови виконання психофізичних вправ для досягнення 

кращого результату. 

 

Висновки до розділу 1 

 

Аналіз та узагальнення наукових джерел щодо розвитку психофізичної 

витривалості майбутніх ПВУ дає підстави зробити такі висновки.  

1. З’ясовано, що управлінська діяльність офіцерів оперативно-тактичної 

ланки управління є багатовекторною і потребує підготовлених професіоналів 

військового управління для забезпечення успішної військово-професійної 

діяльності. Низку наукових праць присвячено розвитку професійно важливих 

якостей професіоналів військового управління, але розвиток психофізичної 

витривалості майбутніх ПВУ в системі післядипломної освіти практично ніхто не 

досліджував, що підкреслює актуальність вирішення педагогічної проблеми. 

2. Визначення сутності різних видів витривалості дає підстави вважати, що 

будь-яка професійна діяльність передбачає виконання функціональних обов’язків 

особою з визначеною інтенсивністю та подолання нею різних стадій втоми, а 

ефективність її діяльності залежить від рівня розвиненості психічних і фізичних 
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якостей, особливо психофізичної витривалості, психологічної і фізичної 

підготовленості. Доведено, що науковці, які проводять наукові дослідження у 

різних наукових галузях, звертають особливу увагу на необхідність 

цілеспрямованого формування і розвитку різних видів витривалості у майбутніх 

фахівців. 

3. З’ясовано, що зміст психологічної підготовки військових професіоналів 

полягає в урахуванні специфіки військово-професійної діяльності конкретної 

частини (підрозділу), якісному плануванні завдань та визначенні методики їх 

реалізації. Результатом психологічної підготовки має стати підготовлений 

військовий професіонал, здатний витримувати психічні навантаження та бути 

готовим виконувати поставлені завдання в екстремальних ситуаціях.  

4. З’ясовано, що зміст фізичної підготовки військових фахівців полягає в 

плануванні, організації та проведенні всіх форм фізичної підготовки, 

використанні відповідних методів, методик і засобів з метою вдосконалення 

загальних і спеціальних якостей військовослужбовців та забезпечення їх 

готовності до значних фізичних і психічних навантажень. 

5. Сформульовано поняття психофізична витривалість майбутніх ПВУ у 

сфері оборони оперативно-тактичного рівня як інтегральну системну професійно 

важливу якість, яка об’єднує психічну, психофізіологічну та фізичну сфери 

діяльності офіцерів та є важливою складовою їх підготовленості, що проявляється 

в їх самоорганізації, самооцінюванні, саморегуляції та спрямованості на успішне 

виконання військово-професійних завдань у несприятливих складних умовах 

військово-професійної діяльності (подоланні різних видів втоми, стресу, 

напружень тощо). Визначено такі її компоненти: ціннісно-мотиваційний, 

когнітивний, емоційно-вольовий, професійно-діяльнісний та суб’єктний. 

Основні результати цього розділу дисертації висвітлено в наукових 

публікаціях автора [Error! Reference source not found.]; [97]; [90]; [92]; [97]; [99]; 

[101].  
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РОЗДІЛ 2 

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ ПСИХОФІЗИЧНОЇ ВИТРИВАЛОСТІ 

МАЙБУТНІХ ПРОФЕСІОНАЛІВ ВІЙСЬКОВОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ 

ОБОРОНИ ОПЕРАТИВНО-ТАКТИЧНОГО РІВНЯ 

 

2.1. Методика дослідження розвитку психофізичної витривалості 

майбутніх професіоналів військового управління у сфері оборони 

оперативно-тактичного рівня 

 

 Для розроблення методики дослідження розвитку психофізичної 

витривалості ми керувалися сучасними вимогами освітнього процесу, аналізували 

методики розвитку професійно важливих якостей військових професіоналів та 

ґрунтувалися на методологічних підходах і принципах щодо проведення 

досліджень, висвітлених у наукових працях А. Алексюка [5], Ю. Бабанського [12], 

С. Гончаренка [42], М. Корольчука [88], Г. Лаврентьєвoї [107], Н. Ничкало [133], 

В. Ортинського [145], В. Осьодла [146], В. Свистун [191], С. Сисоєвої та 

Т. Кристопчук [197], М. Фіцули [222], В. Ягупова [239] та ін. 

На підставі результатів аналізу психолого-педагогічних джерел щодо 

розвитку професійно важливих якостей майбутніх військових професіоналів та 

практичного досвіду військових професіоналів набутого у пунктах постійної 

дислокації військових частин (підрозділів), під час польових навчань та в зоні 

проведення АТО і ООС, було поставлено мету дослідження: теоретично 

обґрунтувати й експериментально перевірити педагогічні умови розвитку 

психофізичної витривалості майбутніх ПВУ у сфері оборони оперативно-

тактичного рівня в системі післядипломної освіти. 

Мета дослідження зумовлена необхідністю розвитку психофізичної 

витривалості у військових професіоналів, що дасть їм змогу успішно виконувати 

складні завдання в типових та екстремальних умовах, а також впровадження 

методики розвитку психофізичної витривалості майбутніх ПВУ в освітній процес 

та надання суб’єктам його діяльності методичних рекомендацій щодо її розвитку.  



69 

‘ 

Для досягнення мети дисертаційної роботи необхідно вирішити основні 

завдання дослідження: 

1. Теоретично проаналізувати проблему розвитку психофізичної 

витривалості військових фахівців у педагогічній літературі і педагогічній 

практиці, обґрунтувати її сутність, зміст і структуру щодо професіоналів 

військового управління у сфері оборони оперативно-тактичного рівня. 

2. Визначити і теоретично обґрунтувати педагогічні умови розвитку 

психофізичної витривалості майбутніх професіоналів військового управління у 

сфері оборони оперативно-тактичного рівня в системі післядипломної освіти.  

3. Здійснити педагогічне моделювання розвитку психофізичної 

витривалості майбутніх професіоналів військового управління у сфері оборони 

оперативно-тактичного рівня. 

4. Розробити методику розвитку психофізичної витривалості майбутніх 

професіоналів військового управління у сфері оборони оперативно-тактичного 

рівня та шляхoм її апрoбації експериментальнo перевірити ефективність 

педагoгічних умoв. 

5. Розробити методичні рекомендації щодо розвитку психофізичної 

витривалості майбутніх професіоналів військового управління у сфері оборони 

оперативно-тактичного рівня в системі післядипломної освіти. 

Ці конкретизовані завдання дають можливість уявити, що необхідно 

зробити для досягнення мети. 

Водночас успішний розвиток психофізичної витривалості майбутніх ПВУ 

можливий у разі дотримання низки умов:  

– залучення потенціалу досвідчених науково-педагогічних кадрів ВВНЗ; 

– наявності військово-професійного та фахового досвіду у науково-

педагогічних працівників кафедр спеціальних дисциплін; 

– наявності методів і засобів розвитку психофізичної витривалості у 

майбутніх ПВУ, спрямованих на розвиток ціннісно-мотиваційного, когнітивного, 

емоційно-вольового, професійно-діяльнісного та суб’єктного компонентів; 

– врахування у змісті методики розвитку психофізичної витривалості 
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індивідуально-психологічних особливостей майбутніх ПВУ та їх функціональних 

можливостей; 

– висування високих вимог до професійної підготовленості майбутніх ПВУ 

щодо подальшого виконання завдань за призначенням;  

– врахування педагогічного моделювання бойових ситуацій у процесі 

розвитку психофізичної витривалості на етапі оперативно-тактичної підготовки. 

Для досягнення мети та вирішення основних завдань дослідження було 

використано такі методи дослідження:  

теоретичні: аналіз, синтез, узагальнення наукових джерел, змісту 

спеціальних військових занять, методик розвитку окремих аспектів психофізичної 

витривалості військовослужбовців – для визначення теоретичних, методичних і 

військово-прикладних аспектів дисертаційної роботи; порівняння, системно-

структурний аналіз, систематизація та логічне узагальнення – для визначення та 

обґрунтування змісту, сутності і структури психофізичної витривалості майбутніх 

ПВУ; прогнозування – для обґрунтування педагогічних умов розвитку 

психофізичної витривалості майбутніх ПВУ в системі післядипломної освіти; 

педагогічне моделювання – для розроблення моделі розвитку психофізичної 

витривалості майбутніх ПВУ в системі післядипломної освіти; узагальнення – для 

формулювання висновків дослідження; 

емпіричні: анкетування, опитування, бесіда, спостереження, тестування – 

для з’ясування рівнів розвиненості психофізичної витривалості майбутніх ПВУ; 

метод експертного оцінювання – для визначення найвагоміших педагогічних 

умов, критеріїв і показників, послідовності діагностування психофізичної 

витривалості та з’ясування рівнів її розвиненості; педагогічний експеримент 

(констатувальний етап – для визначення сформованості психофізичної 

витривалості майбутніх ПВУ, формувальний етап – для експериментальної 

перевірки результативності педагогічних умов розвитку психофізичної 

витривалості майбутніх ПВУ і гіпотези дослідження); 

статистичні: програмне забезпечення IBM SPSS Statistics 22 і Microsoft 

Office Excel – для опрацювання емпіричних даних та їх інтерпретації; обчислення 
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коефіцієнта конкордації Кендалла і критерію узгодженості Пірсона – для 

підтвердження результатів експертного оцінювання (логічного впорядкування 

критеріїв та показників розвиненості рівнів психофізичної витривалості 

майбутніх ПВУ); непараметричний метод U-критерій Манна-Вітні – для 

підтвердження гіпотези дослідження та ефективності педагогічних умов розвитку 

психофізичної витривалості майбутніх ПВУ на етапі оперативно-тактичної 

підготовки. 

Педагогічне дослідження розвитку психофізичної витривалості майбутніх 

ПВУ проведено з 2017 до 2020 року на базі Національного університету оборони 

України імені Івана Черняховського з майбутніми ПВУ командно-штабного 

інституту застосування військ (сил), які здобували освіту за спеціальністю 253 

«Військове управління (за видами збройних сил)».  

Методика дослідження передбачає три взаємозумовлені етапи дослідження. 

На першому етапі дослідження (березень 2017 – серпень 2018 рр.): 

– розроблено структуру дисертаційної роботи та методику дослідження 

розвитку психофізичної витривалості майбутніх ПВУ у сфері оборони 

оперативно-тактичного рівня; 

– розроблено науковий апарат, який полягав у формулюванні об’єкта, 

предмета, мети і завдань дослідження, гіпотези та наукової новизни; 

– проаналізовано психолого-педагогічні джерела вітчизняних і зарубіжних 

авторів з проблеми дослідження, а також результати вступних випробувань з 

фізичної підготовки щодо стану загальної витривалості майбутніх ПВУ та 

результатів диференційованого заліку наприкінці першого семестру навчання в 

університеті для з’ясування змін в їхній фізичній підготовленості; 

– визначено, які професійно важливі якості у майбутніх ПВУ необхідно 

розвивати для ефективного виконання службових і професійних обов’язків; 

– проведено бесіди зі слухачами командно-штабного інституту застосування 

військ (сил) щодо розвитку психофізичної витривалості у період навчання в 

університеті, за допомогою виконання психофізичних вправ з’ясовано їх особисті 

функціональні можливості; 
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– з’ясовано сутність різних видів витривалості і зміст психологічної та 

фізичної підготовки військових професіоналів; 

– з’ясовано сутність, зміст і структуру психофізичної витривалості 

майбутніх ПВУ; 

– визначено поняття психофізичної витривалості майбутніх ПВУ. 

На другому етапі дослідження (вересень 2018 – травень 2019 рр.): 

– визначено й обґрунтовано педагогічні умови розвитку психофізичної 

витривалості майбутніх ПВУ;  

– розроблено суб’єктно-діяльнісну модель розвитку психофізичної 

витривалості майбутніх ПВУ;  

– визначено та обґрунтовано рівні, критерії та показники оцінювання рівнів 

її розвиненості у процесі оперативно-тактичної підготовки;  

– обґрунтовано та відібрано методики для кожного показника оцінювання її 

розвиненості; 

– розроблено методику розвитку психофізичної витривалості майбутніх 

ПВУ у сфері оборони оперативно-тактичного рівня; 

– проведено констатувальний етап експерименту для визначення 

сформованості психофізичної витривалості у майбутніх ПВУ за передбаченими 

критеріями та показниками, узагальнено його результати. 

Для визначення педагогічних умов розвитку психофізичної витривалості 

майбутніх ПВУ ми обрали експертну групу, з 10 наукових та науково-

педагогічних працівників університету, які мають значний педагогічний стаж і 

високий професіоналізм у сфері психологічної та фізичної підготовки військових 

професіоналів. Добір експертів проведено за такими характеристиками: посада, 

вчене звання, науковий ступінь, досвід практичної діяльності, педагогічний стаж, 

рівень обізнаності з досліджуваною педагогічною проблемою. 

Група експертів визначила однією з педагогічних умов проведення 

педагогічного моделювання. Цей метод дав можливість спроектувати суб’єктно-

діяльнісну модель розвитку психофізичної витривалості майбутніх ПВУ, яка  
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складається з цільово-методологічного, змістового, суб’єктного, організаційно-

процесуального та діагностичного блоків [100]. 

Також важливою педагогічною умовою експерти визначили наявність 

критеріїв і показників оцінювання рівнів розвиненості психофізичної 

витривалості майбутніх ПВУ. 

Враховуючи специфіку військово-професійної діяльності та управлінську 

діяльність офіцерів, різні погляди учених, науково-педагогічних працівників, 

слухачів на розвиток професійно важливих якостей, результати досліджень 

сутності і змісту психофізичної витривалості майбутніх ПВУ, ми визначили такі 

критерії та показники: ціннісно-мотиваційний (цінності військово-професійної 

діяльності та мотивація до розвитку психофізичної витривалості); когнітивний 

(знання методів і засобів про розвиток психофізичної витривалості, особливості 

функціонування нервової системи і виникнення психічних станів у стандартних та 

екстремальних ситуаціях військово-професійної діяльності); емоційно-вольовий 

(емоційний стан, стресостійкість і соціальна адаптованість); професійно-

діяльнісний (фізична витривалість військово-прикладного характеру, сила 

нервової системи, психічна лабільність); суб’єктний (самооцінка і загальна 

інтернальність щодо розвитку психофізичної витривалості) [247].  

Експертне оцінювання зазначених критеріїв та показників досліджуваного 

явища сприяла їх логічному впорядкуванню, що підтверджено обчисленням 

коефіцієнта конкордації Кендалла. Для цих показників було визначено та 

розроблено відповідні методики, наведені в п. 3.1.  

Наступною педагогічною умовою експерти визначили наявність авторської 

методики розвитку психофізичної витривалості майбутніх ПВУ. Відповідно до 

змісту й умов освітнього процесу підготовки офіцерів оперативно-тактичного 

рівня ми розробили відповідну методику, яку було апробовано у ході 

систематичного виконання конкретних психофізичних вправ під час проведення 

практичних занять з навчальної дисципліни «Фізичне виховання та спеціальна 

фізична підготовка», факультативного курсу «Витримка та виживання на полі 

бою» та комплексної військово-прикладної вправи. Ця методика містить три 
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етапи – мотиваційно-знаннєвий, розвивальний та результативний. Ці етапи 

логічно взаємопов’язані між собою та мають визначений термін, мету, завдання, 

основні методи і засоби, форми організації навчання, а також конкретні види 

навчальних занять з майбутніми ПВУ.  

Також на цьому етапі було вивчено функціональні можливості майбутніх 

ПВУ, які входили до складу експериментальної (ЕГ) і контрольної (КГ) груп. 

Значну увагу було приділено підготовці майбутніх ПВУ до експерименту: 

проведенню бесід, консультацій, обговоренню змісту педагогічного 

експерименту. 

На початку проведення констатувального етапу експерименту було 

визначено ЕГ та КГ, до кожної з яких увійшли по 19 слухачів, які навчалися за 

спеціальністю 253 «Бойове застосування та управління діями військових частин 

Сухопутних військ» командно-штабного інституту застосування військ (сил) 

НУОУ.  

Ми вважаємо, що слухачі саме цього інституту можуть забезпечити 

репрезентативність вибірки: всі вони мають базову військову освіту, бойовий 

досвід, є командирами батальйонів (частин) та учасниками бойових дій, а також 

розуміють важливість психологічної та фізичної підготовки. Це дасть змогу 

досягти високого рівня розвитку психофізичної витривалості майбутніх ПВУ. 

На цьому етапі було визначено реальний рівень сформованості 

психофізичної витривалості майбутніх ПВУ методом порівняння КГ та ЕГ за 

визначеними критеріями. Для статистичного опрацювання емпіричних даних, 

отриманих в ході проведення констатувального етапу експерименту, ми 

використали програмне забезпечення IBM SPSS Statistics 22, що дало змогу 

визначити середній ранг досліджуваних груп (ЕГ – 19,74; КГ – 19,26) та 

констатувати відсутність статистично значущих відмінностей, тобто 

рівномірність розподілу та однорідність груп. Це означає, що не потрібно 

повторно проводити цей експеримент для забезпечення репрезентативності 

вибірки. Результати експерименту наведено в п. 3.2. 
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На третьому етапі дослідження (червень 2019 – травень 2020 рр.): 

– проведено формувальний етап експерименту для з’ясування рівнів 

розвиненості психофізичної витривалості майбутніх ПВУ та перевірки 

педагогічних умов її розвиненості; 

– проаналізовано та узагальнено результати педагогічного експерименту; 

– надано методичні рекомендації щодо впровадження результатів 

дослідження в систему післядипломної освіти; 

– сформульовано загальні висновки дослідження. 

На цьому етапі було звернено увагу на розвиток суб’єктності майбутніх 

професіоналів, зокрема психофізичної витривалості, яка полягає у постійному 

самовдосконаленні знань та свідомій саморефлексії щодо її зростання, 

самооцінюванні власних функціональних можливостей та самостійному пошуку 

шляхів поліпшення покращення функціонального стану засобами і методами 

спеціальної фізичної підготовки. 

Формувальний етап експерименту ми проводили за розробленою 

методикою розвитку психофізичної витривалості майбутніх ПВУ та визначеними 

критеріями і показниками діагностування рівнів її розвиненості. Після 

завершення цього етапу проаналізували отримані результати проведеного 

експерименту. 

За результатами педагогічного експерименту було обчислено 

середньоарифметичні значення кожного компонента та статистично їх 

узагальнено, що підтвердило позитивну тенденцію в розвитку психофізичної 

витривалості слухачів ЕГ, а в КГ спостерігалися незначні зміни у рівнях її 

розвиненості, що незначно вплинуло на загальний її розвиток. Для перевірки 

статистичної значущості отриманих результатів на констатувальному та 

формувальному етапах експерименту ми використовували U-критерій Манна-

Вітні для незалежних вибірок (розрахунки математичної статистики наведено у 

п. 3.2). 

Таким чином, проведення педагогічного експерименту та статистичне 

опрацювання його результатів підтвердило ефективність педагогічних умов 
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розвитку психофізичної витривалості майбутніх ПВУ. 

Зазначимо, що психолого-педагогічні джерела ми аналізували постійно, а 

пропозиції наукових та науково-педагогічних працівників і майбутніх ПВУ 

враховували у ході всього дослідження, на цій підставі вносили відповідні 

корективи у методику дослідження, чим посилювали позитивний і зменшували 

негативний вплив на освітній процес.  

 

 

2.2. Обґрунтування педагогічних умов розвитку психофізичної 

витривалості майбутніх професіоналів військового управління у сфері 

оборони оперативно-тактичного рівня 

 

Щоб забезпечити цілеспрямований розвиток психофізичної витривалості 

майбутніх ПВУ у сфері оборони оперативно-тактичного рівня, необхідно 

теоретично обґрунтувати педагогічні умови, що найбільш якісно впливатимуть на 

її розвиток. 

На цей час залишається незмінною потреба в удосконаленні змісту 

військової освіти та забезпеченні ЗС України військовими професіоналами. Це 

приводить до пошуку нових методик, методів, засобів підготовки слухачів 

оперативно-тактичної ланки управління, зміст яких має відповідати вимогам 

світових стандартів. Зазначимо, що «реалізація освітніх інновацій, спрямованих 

на підвищення продуктивності навчально-виховного процесу, передусім ставить 

завдання прискіпливого аналізу, усвідомлення й осмислення причин, від яких 

залежать ефективність, успішність, якість освіти та визначення на цій основі 

певних умов, за яких їх упровадження стає можливим і доцільним» [112, с. 4]. 

Для нашого дослідження цікава думка С. Рубінштейна, який вважає, що 

зовнішні причини (зовнішній вплив) завжди діють лише опосередковано, через 

внутрішні умови. Пояснити будь-які психічні явища, що відбуваються з 

особистістю можна сукупністю внутрішніх умов, через які відображаються всі 

зовнішні впливи [182]. Дійсно, якщо внутрішні умови майбутніх ПВУ не будуть 
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суперечити всім аспектам педагогічного процесу щодо розвитку їх психофізичної 

витривалості, то це сприятиме якісному розвитку всіх її компонентів. 

Так, ключовим словом зазначеної педагогічної проблеми є «розвиток». 

Сутність цього поняття з’ясуємо у категоріальному апараті теорії розвитку. 

Нині «розвиток» як загальнонаукову категорію розглядають крізь призму 

кількісних та якісних змін у функціонуванні системи, що характеризуються 

багатовимірністю і часто незворотністю, накопичуються і зумовлюють перехід 

системи до якісно іншого стану [163, c. 31]. 

Так, О. Гапоненко визначає «розвиток» як рух уперед, формування нових 

рис, становлення нових структурних характеристик об’єкта, його еволюцію, 

поліпшення, удосконалення, прогрес, а також зростання і розширення [1, с. 11]. 

У В. Ільїна «розвиток» визначено як зміну, рух [73, с. 120]., а в Л. Забродської – як 

просування від простого до складнішого та ефективнішого [61, с. 42].  

Підходи до визначення поняття «розвиток» як філософської категорії 

узагальнила Л. Шимановська-Діанич. Дослідниця вважає, що розвиток – це 

процес самопросування від низового рівня (простого) до вищого (складного), 

внаслідок якого відбуваються розкриття і реалізація внутрішніх тенденцій та 

сутності явищ, що, у свою чергу, веде до виникнення нового і зумовлює будь-які 

зміни в різноманітних формах матерії [237, c. 18]. Погоджується з цією думкою 

А. Капліна, і доповнює трактування вважаючи, що розвиток  це послідовний рух 

системи до нового якісного стану під впливом чинників внутрішнього і 

зовнішнього середовища, які забезпечують її постійне оновлення [78, c. 18]. 

Ці визначення учених важливі для нашого дослідження, тому що 

усвідомлення їх суті передбачає пошук сучасних підходів до майбутніх ПВУ, 

нових методик розвитку їх психофізичної витривалості, переходу від простих 

завдань до складних.  

Для обґрунтування педагогічних умов розвитку психофізичної витривалості 

майбутніх ПВУ доцільно з’ясувати сутність понять «умова» та «педагогічні 

умови».  
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На думку В. Олійника, для формування суспільства, яке постійно 

навчається, потрібно створити умови для навчання педагога, оволодіння ним 

найсучаснішими методологічними, теоретичними і методичними знаннями 

європейського рівня та відпрацьовування суспільних міжнародних орієнтирів 

[140, с. 11]. 

З’ясуємо основні трактування поняття «умова». Із філософської точки зору 

поняття «умова» розуміють як категорію, у якій надано універсальне відношення 

предмета до тих чинників, завдяки яким він виникає й існує [218, с. 703]. 

У Великому тлумачному словнику сучасної української мови наведено 

кілька значень слова «умова», а саме: «необхідна обставина, яка уможливлює 

здійснення, створення, утворення чого-небудь чи сприяє чомусь; обставини, 

особливості реальної дійсності, за яких відбувається чи здійснюється що-небудь; 

правила, які існують чи встановлені в тій чи іншій галузі життя, діяльності, які 

забезпечують нормальну роботу чого-небудь; сукупність даних, положення, що 

лежать в основі чого-небудь» [25, c. 1295]. 

Поняття «умова» В. Полонський розглядає як сукупність природних, 

соціальних, зовнішніх і внутрішніх впливів, що діють на фізичний, моральний, 

психічний розвиток людини, її поведінку та навчання, формування особистості 

[167, с. 36]. 

У Психологічному довіднику «умову» розтлумачено як сукупність явищ 

зовнішнього та внутрішнього середовища, що ймовірно впливають на розвиток 

конкретного психічного явища [85, с. 206]. 

Як вважає О. Рибчук, поняття «умова» поширене в сучасних наукових 

дослідженнях через його практичну значущість, спрямованість на оптимізацію 

освітнього процесу, тому поняття «умова» на сьогодні є одним із 

найпоширеніших у дисертаційних роботах. Їх аналіз дає змогу стверджувати, що 

більшість авторів ставлять за мету виокремлення, теоретичне обґрунтування й 

експериментальну апробацію комплексу певних педагогічних умов [177, с. 108].  

На думку А. Литвина, «різні аспекти поняття «умова» не розкриті повною 

мірою ні в педагогічних словниках, довідниках та енциклопедіях, ні в 
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підручниках і навчальних посібниках, хоч цей термін давно й активно вживають у 

психолого-педагогічній літературі, наукових публікаціях і дисертаційних роботах, 

а нині застосовують у більшості науково-педагогічних розробок. Через те, 

користуючись цим поняттям, науковці і практики дотримуються різних, часом 

значно розбіжних позицій» [68, c. 6]. 

Узагальнюючи поняття «умова», Н. Іполітова та Н. Стерхова, визначають її 

як загальнонаукову, а її суть у педагогічному аспекті характеризують кількома 

положеннями: сукупністю причин, обставин, будь-яких об’єктів; впливом 

визначеної сукупності на розвиток, виховання і навчання людини; впливом умов, 

що можуть прискорювати чи уповільнювати процеси розвитку, виховання і 

навчання, а також змінювати їх динаміку і кінцевий результат виховання і 

навчання, формування особистості [73]. 

Зазначимо, що у науково-педагогічній літературі «умова» є багатозначним 

терміном, що пов’язано «з різним лексичним значенням загальновживаного слова 

«умова»: це те, від чого залежить результат; вимоги, які висуває одна сторона до 

іншої; домовленість між сторонами; правило, прийняте в певній царині» [113, 

с. 46]. 

Проблемі обґрунтування педагогічних умов присвячено праці 

Г. Артюшина [9], Н. Башавець [14], Ю. Бабанського [12], В. Бєлікова [17], 

Л. Гребенюк [44], Ю. Захарчишиної [69], І. Зязюна [148], Н. Кузьміної [105], 

А. Литвина [112], В. Манька [117], Т. Новікова [134], О. Пєхоти [154], І. Підласого 

[165], О. Хуторського [225], В. Ягупова [243] та ін.  

Так, Ю. Захарчишина зазначає, що «педагогічні умови підготовки 

військових фахівців – це комплекс певних методів, форм, особливостей 

навчального педагогічного впливу на офіцерів з метою досягнення результату» 

[69, с. 9]. У свою чергу, Л. Гребенюк вважає, що педагогічними умовами можна 

вважати обставини, які свідомо створюють в освітньому процесі для 

найефективнішого перебігу процесу формування готовності майбутніх офіцерів 

до взаємодії під час міжнародних операцій з підтримання миру і безпеки [44, 

с. 84]. 
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Дослідниця Н. Башавець зазначає, що залежно від ролі, яку виконують 

педагогічні умови у навчальному процесі, їх поділяють на об’єктивні 

(формулювання мети, раціональне планування, організація контролю, об’єктивне 

оцінювання, позитивний психологічний клімат у групі, належні виробничі та 

санітарно-гігієнічні умови, матеріально-технічне, інформаційне й кадрове 

забезпечення діяльності) та суб’єктивні (наявність у суб’єкта діяльності потреби і 

стійких мотивів до її виконання, теоретична підготовленість, сформованість умінь 

і навичок планування, виконання практичних дій, узгодженість змісту і специфіки 

діяльності з індивідуальними особливостями суб’єкта, емоційно-психічний і 

фізичний стан суб’єкта діяльності) [14]. 

Як педагогічні умови А. Литвин розуміє «комплекс спеціально 

спроектованих генеральних чинників впливу на зовнішні та внутрішні обставини 

навчально-виховного процесу й особистісні параметри всіх його учасників. 

Педагогічні умови забезпечують цілісність навчання та виховання в 

інформаційно-освітньому середовищі навчального закладу відповідно до вимог 

суспільства та запитів ринку праці, сприяють всебічному гармонійному розвитку 

особистості і створюють сприятливі умови для виявлення її задатків, врахування 

потреб і формування загальнолюдських та професійно важливих якостей, 

ключових кваліфікацій, загальних і професійних компетенцій» [112, с. 28–29]. 

На думку В. Манька, педагогічні умови потрібно розуміти як 

взаємопов’язану сукупність внутрішніх параметрів та зовнішніх характеристик 

функціонування, яка забезпечує високу результативність навчального процесу і 

відповідає психолого-педагогічним критеріям оптимальності [117]. 

У Т. Новікової педагогічну умову визначено як спрямованість змісту, 

методів та організаційних форм викладання гуманітарних дисциплін на 

формування соціокультурних цінностей у майбутніх офіцерів-прикордонників 

[134, с. 145].  

Отже, з’ясування сутності понять «умова» та «педагогічні умови» є 

можливість зрозуміти головні аспекти педагогічної діяльності і якісно  
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сформувати педагогічні умови розвитку психофізичної витривалості майбутніх 

ПВУ. 

Окремі аспекти розвитку професійно важливих якостей військових 

професіоналів, що сприяють обґрунтуванню педагогічних умов розвитку 

психофізичної витривалості майбутніх ПВУ, відображено у працях 

Н. Вербина [27], В. Вінтоняк [36], Л. Заїки [64], Т. Мацевка [120], 

Р. Торчевського [213], В. Шемчука [236] та ін. 

Так, Р. Торчевський визначає тріаду педагогічних умов, що сприяють 

цілеспрямованому розвитку управлінської культури майбутніх МВУ в системі 

післядипломної освіти:  

– наявність сучасної моделі розвитку управлінської культури майбутніх 

МВУ в системі післядипломної освіти як теоретичної основи її розвитку;  

– наявність удосконаленої методики розвитку управлінської культури 

майбутніх МВУ в системі післядипломної освіти як методичної основи її розвитку;  

– наявність уточнених критеріїв оцінювання розвиненості управлінської 

культури майбутніх МВУ та конкретизованих їх показників як необхідної умови 

визначення дієвості зазначених умов [213, с. 74].  

Ефективно впливати на формування професійної самосвідомості магістрів 

військового управління, на думку В. Вінтоняк, мають такі педагогічні умови: 

– організація навчально-виховного процесу на основі особистісно-

орієнтованого підходу; 

– підвищення мотивації до професійної діяльності та формування 

професійних ціннісних орієнтацій; 

 – застосування активних методів навчання у процесі підготовки майбутніх 

МВУ (тренінгові технології); 

– самостійна робота, професійна самоорганізація; 

– психологічний супровід формування професійного «Я-образу» майбутніх 

МВУ [36, с. 39]. 

Досліджуючи професійне мислення майбутніх МВУ, В. Шемчук визначив 

такі педагогічні умови його формування:  
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– створення професійно орієнтованого освітнього середовища; 

– обґрунтування змісту управлінської підготовки, що враховує цілі, 

завдання, принципи та специфіку майбутньої професійної діяльності;  

– використання професійно орієнтованих методик розвитку мисленнєвих 

процесів;  

– забезпечення міжпредметних зв’язків між академічними дисциплінами;  

– забезпечення самоменеджменту майбутніх фахівців у навчальній 

діяльності [236, с. 386–387]. 

Важливою для нашого дослідження є думка Н. Вербина, який з’ясував, що 

успішному розвитку професійної витривалості майбутніх МВУ сприяють такі 

педагогічні умови: 

– педагогічне моделювання розвитку професійної витривалості майбутніх 

МВУ у процесі оперативно-тактичної підготовки; 

– застосування професійно орієнтованої авторської методики поетапного 

розвитку їхньої професійної витривалості; 

– наявність удосконалених професійно орієнтованих критеріїв і показників 

оцінювання рівнів їх розвиненості [27, с. 79]. 

Аналіз психолого-педагогічних джерел щодо визначення педагогічних умов 

дає можливість зробити висновок, що як педагогічні умови розвитку 

психофізичної витривалості майбутніх ПВУ слід розуміти комплекс заходів 

освітнього процесу у ВВНЗ, що визначає найбільш доцільні й ефективні форми, 

методи і засоби та сукупність педагогічних взаємозв’язків, які забезпечують 

найсприятливіше педагогічне середовище для розвитку компонентів 

психофізичної витривалості. 

Важливими для визначення педагогічних умов розвитку психофізичної 

витривалості майбутніх ПВУ були результати методу експертного оцінювання.  

Цей метод потребує ретельної професійної, фахової та експертної 

підготовленості фахівців, робота яких стосуватиметься таких аспектів: 

– чіткого визначення мети і завдань експертного оцінювання, а в деяких 

випадках – критичного осмислення, об’єднання та систематизації висновків; 
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– відбору професійно компетентних незалежних експертів у галузі 

проблеми експертизи; 

– обговорення проблемного питання у групі експертів чи виключення 

безпосереднього спілкування між ними; 

– надання учасникам експертизи на кожному наступному етапі результатів і 

висновків попереднього етапу, що даватиме змогу робити висновки, які 

поділятимуть більшість експертів; 

– вибору раціональних методів оброблення висновків експертів; 

– чіткого та однозначного формулювання підсумків роботи експертної 

групи [251, с. 228]. Водночас експерти мають дотримуватися анонімності, щоб 

уникнути можливості групових роздумів над педагогічними умовами. 

Метод експертного оцінювання полягав у тому, що кожний з експертів у 

запропонованій анкеті мав проранжувати педагогічні умови у такому порядку, 

який даватиме можливість якісно розвивати психофізичну витривалість майбутніх 

ПВУ, а в разі потреби – запропонувати оптимальний варіант вирішення 

педагогічної проблеми (додаток А). 

Результати оцінювання експертною групою запропонованих педагогічних 

умов розвитку психофізичної витривалості майбутніх ПВУ були опрацьовані за 

допомогою обчислення коефіцієнта конкордації Кендалла (табл. 2.1).  

 

Таблиця 2.1 

Результати експертного оцінювання найбільш значущих педагогічних умов 

розвитку психофізичної витривалості майбутніх ПВУ 

Педагогічні 

умови 

Експерти 
Сума 

рангів 
dі di

2 
Місце за 

рангами 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10     

ПУ 1і 6 4 8 8 6 7 7 8 7 6 67 22 484 7 

ПУ 2і 8 7 6 7 8 8 8 7 8 7 74 29 841 8 

ПУ 3і 5 6 5 6 4 4 5 4 5 4 48 3 9 5 

ПУ 4і 7 8 7 5 7 5 6 6 6 8 65 20 400 6 

ПУ 5і 2 3 3 2 1 2 1 2 3 2 21 −24 576 2 

ПУ 6і 1 2 1 1 2 1 3 1 2 1 15 −30 900 1 
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Продовження табл. 2.1 

ПУ 7і 4 1 4 3 5 6 4 5 4 5 41 −4 16 4 

ПУ 8і 3 5 2 4 3 3 2 3 1 3 29 −16 256 3 

∑di
2             3482  

Примітки: 1. Коефіцієнт конкордації Кендалла W = 0,829 за умови (0 < W > 1). 

2. Критерій узгодженості Пірсона χ2 = 58,03, χ2 > χ2
кр, 58,03 > 14,06. 

 

Зазначимо, що коефіцієнт конкордації характеризує ступінь взаємодії 

визначених рангів експертами та набуває значення від 0 до 1, причому 1 – 

максимальна узгодженість, 0 – максимальна неузгодженість. 

Обчислений коефіцієнт конкордації Кендалла W = 0,829 вказує на наявність 

високого рівня узгодженості думок експертів. Також ми з’ясували значущість 

коефіцієнта конкордації за допомогою обчислення критерію узгодженості 

Пірсона χ2 = 58,03 (додаток Б). Везначено, що ця величина не випадкова, тому 

отримані результати доречно використовувати для подальшого дослідження.  

Таким чином, на основі аналізу наукових праць та опрацювання результатів 

методу експертного оцінювання було визначено три основні педагогічні умови, 

які найефективніше сприяють розвитку психофізичної витривалості майбутніх 

ПВУ, а саме: 

– педагогічне моделювання розвитку психофізичної витривалості майбутніх 

ПВУ;  

– розроблення авторської методики розвитку психофізичної витривалості 

майбутніх ПВУ;  

– визначення критеріїв і показників оцінювання рівнів розвиненості 

психофізичної витривалості майбутніх ПВУ. 

Педагогічне моделювання розвитку психофізичної витривалості майбутніх 

ПВУ.  

Результатом педагогічного моделювання стало створення суб’єктно-

діяльнісної моделі розвитку психофізичної витривалості майбутніх ПВУ, яка 

відображає педагогічний зв’язок усіма її елементами від мети дослідження до 
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результату та взаємодію. На нашу думку, модель має відображати такі блоки:  

– цільово-методологічний – мету, методологічні підходи (системний, 

компетентнісний, контекстний, андрагогічний, суб’єктно-діяльнісний), принципи 

(науковості, системності, комплектності та послідовності, динамічності, 

прикладної та суб’єктної спрямованості), завдання (розвиток ціннісно-

мотиваційного, когнітивного, емоційно-вольового, професійно-діяльнісного та 

суб’єктного компонентів); 

– змістовий – педагогічні заходи (проведення занять з навчальної 

дисципліни «Фізичне виховання та спеціальна фізична підготовка», комплексної 

військово-прикладної вправи і факультативного курсу «Витримка та виживання 

на полі бою») та функції (мотиваційну, освітню, розвивальну, виховну, 

контрольно-коригувальну) для ефективного розвитку психофізичної витривалості 

майбутніх ПВУ; 

– суб’єктний – суб’єктні якості слухачів оперативно-тактичного рівня та 

науково-педагогічних працівників (активність, самостійність, автономність, 

відповідальність, самодетермінованість, самоорганізованість, 

самодіагностованість); 

– організаційно-процесуальний – авторська методика розвитку 

психофізичної витривалості майбутніх ПВУ, яка передбачає проведення трьох 

етапів: мотиваційно-знаннєвого, розвивального та результативного; форми 

(аудиторну та позааудиторну, індивідуальну та групову, під керівництвом 

викладача та самостійну), методи (традиційні, активні), засоби (водноспортивну 

базу, спеціальну смугу перешкод, спортивний інвентар, військово-прикладні та 

психофізичні вправи); 

– діагностувальний – критерії та показники, рівні розвиненості 

психофізичної витривалості майбутніх ПВУ (низький, середній, достатній та 

високий). 

Ці складові моделі дають можливість визначати послідовність і 

взаємозв’язок між ними, забезпечувати ефективний розвиток психофізичної 

витривалості майбутніх ПВУ.  
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Детальніше суб’єктно-діяльнісну модель розвитку психофізичної 

витривалості майбутніх ПВУ буде обґрунтовано в п. 2.3. 

Розроблення авторської методики розвитку психофізичної витривалості 

майбутніх ПВУ. Авторська методика передбачає розвиток компонентів 

психофізичної витривалості: 

– на першому (мотиваційно-знаннєвому) етапі доцільно розвивати 

насамперед ціннісно-мотиваційний та когнітивний компоненти, щоб сформувати 

у майбутніх ПВУ стійку мотивацію до розвитку їх психофізичної витривалості та 

усвідомлення ними необхідності набуття знань із визначення методів, способів і 

засобів у процесі її розвитку; 

– на другому (розвивальному) етапі необхідно розвивати емоційно-вольовий 

та професійно-діяльнісний компоненти. Якщо у процесі їх розвитку 

спостерігаються зниження мотивації та нерозуміння сутності психічних станів, 

психічної лабільності чи важливості нервово-психічних процесів, необхідно 

скоригувати ціннісно-мотиваційний та когнітивний компоненти. Основна мета 

цього етапу полягає в якісному виконанні психофізичних вправ протягом 

тривалого часу; 

– на третьому (результативному) етапі слід розвивати суб’єктний 

компонент, після цього обговорити зі слухачами експериментальної групи рівень 

розвиненості їх психофізичної витривалості, проаналізувати результати 

педагогічного експерименту та перевірити їх статистичну значущість.  

Отже, впровадження авторської методики розвитку психофізичної 

витривалості майбутніх ПВУ в освітній процес дасть можливість: визначити 

основні напрями та умови, що забезпечать її результативний розвиток; 

удосконалити програму навчальної дисципліни «Фізичне виховання та спеціальна 

фізична підготовка» завдяки доповненню методів, форм організації навчання, 

видів навчальних занять і засобів; майбутнім ПВУ усвідомити значущість 

психофізичної витривалості у військово-професійній діяльності. 

Зміст авторської методики розвитку психофізичної витривалості майбутніх 
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ПВУ висвітлено в п. 2.4. 

Визначення критеріїв і показників оцінювання рівнів розвиненості 

психофізичної витривалості майбутніх ПВУ. Критерії та показники є 

обов’язковими складовими вирішення педагогічної проблеми, їм притаманні 

внутрішня впорядкованість, взаємозумовленість та цілісність, що забезпечують 

повноту відображення конкретного компонента психофізичної витривалості 

майбутніх ПВУ. Враховуючи результати аналізу психолого-педагогічних джерел 

та експертного оцінювання, якісному розвитку психофізичної витривалості 

майбутніх ПВУ сприятимуть такі критерії та показники: ціннісно-мотиваційний 

(цінності військово-професійної діяльності та мотивація до розвитку 

психофізичної витривалості); когнітивний (знання методів і засобів розвитку 

психофізичної витривалості, особливостей функціонування нервової системи і 

виникнення психічних станів у стандартних та екстремальних ситуаціях 

військово-професійної діяльності); емоційно-вольовий (емоційний стан, 

стресостійкість і соціальна адаптованість); професійно-діяльнісний (фізична 

витривалість військово-прикладного характеру, сила нервової системи, психічна 

лабільність); суб’єктний (самооцінка та загальна інтернальність щодо розвитку 

психофізичної витривалості). На нашу думку, цей діагностичний апарат досить 

повно й об’єктивно дає можливість з’ясувати динаміку розвиненості 

психофізичної витривалості майбутніх ПВУ. Також для кожного її показника 

визначено та розроблено анкети і методики. Їх зміст наведено в п. 3.1. 

Отже, педагогічні умови розвитку психофізичної витривалості майбутніх 

ПВУ є системними, мають логічно розроблену структуру, що забезпечує зв’язки 

між її елементами, а також визначають напрям педагогічної діяльності кожному 

суб’єкту освітнього процесу. Виконання цих педагогічних умов сприяє високому 

рівню розвиненості психофізичної витривалості майбутніх ПВУ. 

 

 

 

 



88 

‘ 

 

2.3. Педагогічне моделювання розвитку психофізичної витривалості 

майбутніх професіоналів військового управління у сфері оборони 

оперативно-тактичного рівня в системі післядипломної освіти 

 

У підготовці висококваліфікованого військового персоналу важливим є 

метод педагогічного моделювання, завдяки якому може бути створено образ 

військового професіонала та модель розвитку його професійних компетентностей.  

Аналіз наукових джерел показав, що педагогічне моделювання цікавить 

багатьох військових науковців: О. Діденка [50], А. Зельницького [71], 

М. Нещадима [132], М. Науменка [130], Л. Олійника [139], В. Осьодла [146], 

Р. Серветника [196], В. Ягупова [251], G. Goodwin та J. Johnston [262] та ін. – 

моделювання військової освіти; Л. Заїку [65], В. Киву [273], А. Машталіра [121], 

С. Нехаєнка [131], Д. Погребняка [164], Ю. Приходька [169], О. Рибчука [178], 

В. Свистун [192], О. Торічного [211], В. Ягупова [243] та ін. – моделювання 

розвитку професійної та інших видів компетентності; Н. Вербина [29], 

С. Жембровського [56], І. Москальова [125], Н. Орленко [144], Р. Торчевського 

[213], Ю. Фіногенова [220], В. Шемчука [235] та ін. – моделювання розвитку 

професійних якостей магістрів військового управління.  

Так, G. Goodwin та J. Johnston зазначають, що вимоги адаптивного навчання 

й освіти поєднує науково-дослідницький вектор, спрямований на моделювання 

слухачів, що потребує застосування компетентнісної моделі. Дослідники 

вважають, що розроблення моделей компетентності сприятиме системному 

навчанню та управлінню завдяки можливості відстежувати набуті 

компетентності, а підтримка в разі невдач під час підготовки на індивідуальному 

та командному рівнях забезпечить висококваліфіковане навчання, спрямоване 

оптимізацію індивідуальної готовності та готовності підрозділу [262, с. 18].  

Очевидно, що для моделювання освітнього процесу підготовки майбутніх 

ПВУ потрібно враховувати вимоги державного замовлення, які є концептуальною 

основою, та можливості з їх реалізації, покладені на систему військової освіти.  
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Обґрунтовані педагогічні умови дають можливість розробити модель 

розвитку психофізичної витривалості майбутніх ПВУ. Для більш якісного її 

створення необхідно з’ясувати трактування понять «модель» і «педагогічне 

моделювання» провідними науковцями. Так, на думку С. Гончаренка, «жодна 

модель, навіть дуже складна, не може дати повного уявлення про об’єкт вивчення 

і точно передбачити його розвиток або описати траєкторію його руху в якомусь 

власному просторі. Тому й доводиться науковцям при конструюванні моделей 

балансувати на межі їх повноти і валідності» [42, с. 120]. Модель – це штучно 

створений об’єкт у вигляді схеми, фізичних конструкцій, знакових форм чи 

формул, подібний до досліджуваного явища, що відображає і відтворює у 

простішому вигляді структуру, властивості, взаємозв’язки і відносини між його 

елементами [49]. 

Зазначимо, що модель має бути робочим інструментом, який уможливлює 

виразне «бачення» внутрішньої структури об’єкта чи процесу дослідження, 

систему впливу на неї чинників, ресурсне забезпечення розвитку [62, с. 46].  

У Філософському енциклопедичному словнику «модель» визначено як 

предметну, знакову чи мисленнєву (уявну) систему, що відтворює, імітує або 

відображає якісні визначальні характеристики, тобто принципи внутрішньої 

організації або функціонування, певні властивості чи ознаки об’єкта пізнання 

(оригіналу), пряме, безпосереднє вивчення якого з якихось причин неможливе, 

неефективне або недоцільне, і може замінити цей об’єкт у досліджуваному 

процесі для отримання знань про нього [217, с. 391]. 

Склад моделі визначають залежно від мети дослідження із наданням 

можливості відстежувати визначені характеристики об’єкта дослідження. 

Практична цінність моделі у педагогічному дослідженні визначається її 

адекватністю властивостям досліджуваного об’єкта, а також правильністю 

застосування основних принципів моделювання – наочності, визначеності й 

об’єктивності [64, с. 91]. 

Так, В. Загвязинський зазначає, що педагогічна модель має передбачати: 
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відображення найістотніших характеристик перетворюваної системи; спрощення 

порівняно з оригіналом (реальною педагогічно системою) для уможливлення 

виявлення ознак та відносин, які не були очевидними через складність та 

завуальовану суть; подібність до оригіналу та розкриття нових його 

характеристик і можливостей вдосконалення; застосування як робочого 

інструменту, який дає змогу чітко уявляти внутрішню структуру об’єкта чи 

процесу вивчення, систему чинників впливу на нього, ресурсного забезпечення 

розвитку, тенденцій розвитку для екстраполяції та прогнозування сценаріїв 

розвитку [63]. 

Отже, модель – складна система, що поєднує сукупність взаємопов’язаних 

компонентів та відображає важливі явища педагогічного процесу, які впливають 

на загальну концепцію проектованої моделі.  

Розглядаючи метод моделювання лише як засіб вивчення педагогічних 

явищ і процесів, С. Вітвицька звертає увагу на завдання в галузі методології і 

методики педагогічних досліджень, на які спрямований цей метод, а саме: 

а) формування якісної моделі опису різних властивостей того, хто навчає, і є 

об’єктом вимірювання; б) побудова відповідних якісних шкал вимірювання; 

в) побудова стандартної методики обробки результатів первинних вимірювань 

якісних ознак, властивостей, що підлягають вивченню, перехід до похідних 

вимірів; г) розроблення засобів вимірювання якісних ознак; д) реалізація 

розроблених методик з використанням ЕОМ під час проведення педагогічного 

експерименту і керівництва ним [39, с. 32]. 

Дослідник О. Рибчук, вивчаючи розвиток фахової компетентності 

викладачів ВВНЗ у системі післядипломної освіти, зазначив, що педагогічне 

моделювання дає змогу скласти системне враження про нього, науково міркувати 

та робити обґрунтовані висновки, а також забезпечує реалізацію дослідницьких 

результатів [178]. 

На думку В. Ягупова, педагогічне моделювання дає можливість створити 

модель фахівця на основі його компетенцій, обґрунтувати модель професійної 

компетентності, а також створити модель її формування у процесі здобування 
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професійної освіти [243, с. 146]. 

Для педагогічного моделювання розвитку професійної витривалості 

майбутніх МВУ, Н. Вербина вважає, є модель підготовки фахівців, основу якої 

становить логічна система (цілі навчання, зміст освіти, навчальні плани, 

програми, проекти педагогічних технологій і технології управління освітнім 

процесом), метою побудови якої є системний опис процесу підготовки [11, c. 24]. 

Моделювання є найважливішим засобом пізнання, тому його активно 

використовують в освітньому процесі, дослідженні освітнього простору та 

педагогічному проектуванні [15, с. 49]. Також науковці розуміють метод 

моделювання як особливий пізнавальний процес, метод теоретичного, 

практичного опосередкованого пізнання, коли суб’єкт замість безпосереднього 

об’єкта пізнання вибирає чи створює схожий із ним допоміжний об’єкт – замісник 

(модель), досліджує його, а здобуту інформацію переносить на реальний предмет 

вивчення [122, с. 17]. 

Результатом педагогічного моделювання є відповідна модель, а в нашому 

дослідженні – суб’єктно-діяльнісна модель розвитку психофізичної витривалості 

майбутніх ПВУ на етапі оперативно-тактичної підготовки, спроектована з 

урахуванням поглядів науковців і з’ясуванням специфіки підготовки майбутніх 

ПВУ на оперативно-тактичному рівні в системі військової освіти. Запропонована 

модель (рис. 2.1) складається з п’яти блоків: цільово-методологічного, змістового, 

суб’єктного, організаційно-процесуального та діагностувального [100]. 

Цільово-методологічний блок містить мету і завдання розвитку 

психофізичної витривалості майбутніх ПВУ, визначені на основі провідних ідей 

сучасних методологічних підходів і принципів.  
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Основою для визначення мети є державне замовлення та потреба Збройних 

сил України у висококваліфікованих кадрах (слухачах оперативно-тактичного 

рівня підготовки) з розвинутими професійно важливими якостями. Їх розвиток 

має ґрунтуватися на досвіді сучасних бойових дій з урахуванням вимог основних 

методологічних підходів до розвитку психофізичної витривалості майбутніх 

ПВУ – системного, компетентнісного, контекстного, андрагогічного та суб’єктно-

діяльнісного. 

Системний підхід. Невід’ємною складовою наукових моделей є 

системність, яка розкриває комплексність та чітку організацію дослідження. 

Загалом систематизація – це процес зведення розрізнених знань про предмети 

(явища) об’єктивної дійсності в єдину наукову систему, установлення їх єдності, 

взаємозв’язків, узгодженості. Зазвичай систему характеризують: елементний 

склад; структура як форма пов’язаності елементів; функції елементів і цілого; 

єдність внутрішнього і зовнішнього середовища системи; закони розвитку 

(функціонування) системи та її складових [205, с. 143].  

Так, С. Вітвицька зазначає, що системний підхід до вивчення педагогічних 

систем передбачає розуміння цього поняття як багатовимірної багаторівневої 

структури з багатьма параметрами, як складний внутрішньо інтегрований 

соціальний організм, який можна аналізувати й пояснювати як сукупність 

елементів, властивостей і відношень, що взаємодіють і розвиваються. До 

основних ознак системності належать: цілісність і цілеспрямованість, 

структурованість, тобто склад елементів, їх внутрішній поділ, упорядкування, 

можливість класифікувати ціле; взаємозв’язок зовнішнього і внутрішнього; 

інтегрованість окремих елементів і зв’язків [38]. 

У педагогічній науці цінність системного підходу актуалізується 

необхідністю випереджати запити суспільства, конструювати і впроваджувати 

такі педагогічні системи, що дадуть можливість оснастити індивіда ціннісними 

настановами, знаннями й компетентностями для високого рівня адаптивності та 

вмотивованості до продуктивної професійної діяльності у швидкозмінюваних 

умовах [23, с. 110]. 
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Системний підхід пов’язаний, на думку Н. Вербина, із визначенням 

освітнього процесу як динамічної системи, ієрархічних рівнів та індивідуальної 

характеристики її структурно-функціональних елементів, їх взаємозв’язків, а 

також тенденцій, закономірностей, принципів і механізмів функціонування для 

ефективного розвитку професійної витривалості майбутніх магістрів військового 

управління. Органічну єдність цієї системи становлять взаємопов’язані 

підсистеми викладання й учіння, виховання і самовиховання, що забезпечують 

ефективність їх переходу від розвитку до саморозвитку об’єкта навчальної 

діяльності і повної його навчальної суб’єктності [27, с. 91]. 

У ході моделювання суб’єктно-діяльнісної моделі розвитку психофізичної 

витривалості майбутніх ПВУ системний підхід орієнтує дослідження на розкриття 

цілісності об’єкта і механізмів взаємозв’язку між ними, передбачає визначення 

структурно-функціональних блоків (цільово-методологічного, змістового, 

суб’єктного, організаційно-процесуального, діагностувального) та їх 

закономірних зв’язків і взаємодій, основних складових (мети, змісту, методів, 

форм, засобів, критеріїв оцінювання, рівнів розвиненості психофізичної 

витривалості та її результату). 

Компетентнісний підхід полягає в чіткій спрямованості розвитку 

психофізичної витривалості майбутніх ПВУ, зосередженості на вихідних 

результатах вирішення педагогічної проблеми – розвитку здатностей виконувати 

практичні завдання за допомогою здобутих і засвоєних теоретичних знань і 

практичних умінь. Компетентність – інтегральна якість особистості, яка 

виявляється, на думку науковців, в її загальній здатності і готовності до 

діяльності, що ґрунтується на знаннях та досвіді, набутих у процесі навчання і 

соціалізації та орієнтованих на самостійну й успішну участь у діяльності 

[192, с. 157]. 

На думку В. Ягупова, компетентнісний підхід покликаний сприяти 

забезпеченню «взаєморозуміння» і «взаємодії» компетенцій і компетентностей 

фахівця шляхом обґрунтування сучасних практико і суб’єктно орієнтованих ідей, 

принципів, методик, технологій і засобів проектування та моделювання 
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результатів освіти в категоріях «професійні компетенції», «професійна 

компетентність», «фахова компетентність» [245, с. 84]. 

Як вважає В. Свистун, компетентнісний підхід до професійної діяльності не 

може обмежуватися тільки певними знаннями, вміннями та навичками, тому, щоб 

бути компетентним фахівцем, недостатньо мати фундаментальну теоретичну і 

практичну підготовку, а необхідно бути творчою особистістю, професійно та 

психологічно готовою і здатною до ефективного застосування набутих фахових 

знань у професійній діяльності [246, с. 6]. 

Науковці визначають компетентність як інтегроване професійно важливе 

утворення фахівця, що поєднує підготовленість (теоретичну, практичну, 

особистісну, психологічну тощо), готовність (психологічну, особистісну та 

професійну) і здатність до професійної діяльності [244, с. 126]. 

У суб’єктно-діяльнісній моделі розвитку психофізичної витривалості 

майбутніх ПВУ компетентнісний підхід спрямований на розвиток і 

вдосконалення необхідних знань за конкретними аспектами психології, фізіології, 

спеціальної фізичної підготовки щодо розвитку психофізичної витривалості та 

підготовленості майбутніх ПВУ до виконання військово-професійних завдань у 

типових і невизначених ситуаціях службової діяльності. 

Важливим для нашого дослідження є контекстний підхід, який полягає у 

послідовному контекстному моделюванні змісту майбутньої професійної 

діяльності у навчальній діяльності слухачів та її спрямуванні на опанування 

системи знань про майбутню військово-професійну діяльність як менеджерів 

оперативно-тактичної ланки управління. Так, Е. Джонсон зазначає, що контекстне 

викладання й учіння залучає учасників освітнього процесу в значущу для них 

діяльність, яка пов’язує академічне знання з контекстом ситуацій реального життя 

[274, с. 3], а ми додамо – майбутньої професійної діяльності. 

Зокрема Т. Дубовицька запропонувала такі принципи використання 

контексту як інструменту організації освітньої діяльності: 1) розширення 

контексту – розгляд явища як «вкладених один в одного» контекстів, що 

породжує багатовимірність його сприйняття; 2) взаємозв’язку контекстів – 
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багатоаспектність будь-якого досліджуваного явища, яке неможливо розглядати в 

одному контексті, а тільки через взаємопов’язаність всіх ймовірних його 

контекстів; 3) варіативності контексту –трактування контексту як певного 

гештальту, структура якого змінюється зі зміною ракурсу спостереження [53]. 

Цих принципів ми дотримувалися під час моделювання основних блоків 

суб’єктно-діяльнісної моделі розвитку психофізичної витривалості майбутніх 

ПВУ. 

У межах контекстного підходу до системи розвитку психофізичної 

витривалості майбутніх ПВУ можна творчо використовувати будь-які форми 

організації навчання, методи навчання і види навчальних занять, обґрунтовані в 

інших методологічних підходах. З цієї точки зору методологія контекстного 

навчання не забезпечує інших підходів, навпаки, розвиває та адаптує їх до 

конкретного освітнього середовища, у т.ч. військово-професійного. Важливо 

лише дотримуватися, на думку науковців, адекватності форм організації 

навчальної діяльності студентів цілям і змісту їх освіти [31, с. 39]. 

Отже, контекстний підхід передбачає логічне розміщення структурних 

елементів педагогічної проблеми, в нашому дослідженні – розвиток 

психофізичної витривалості у майбутніх ПВУ, що утворюють зміст і методи 

навчання, спрямовані на реалізацію набутих теоретичних знань і розвиток їх 

здатностей, що дозволятиме даватиме їм змогу компетентно вирішувати 

проблемні ситуації та виконувати складні завдання у процесі розвитку 

психофізичної витривалості. 

Андрагогічний підхід. Оперативно-тактична підготовка слухачів потребує 

сформованості відповідних професійно важливих якостей, ціннісних орієнтацій і 

компетенцій. Збройні сили України мають потребу у забезпеченні управлінських 

посад професіоналами, які вміють аналізувати, самостійно приймати правильні 

рішення, здатні критично і творчо мислити, бути самоорганізованими та не 

боятися брати відповідальність за виконання військово-професійних обов’язків. 

Для нашого дослідження важливою є думка О. Аніщенко [6, с. 162], яка 

зазначає, що андрогогічний підхід полягає у розробленні освітніх програм для 
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навчання дорослих (андрагогів) в умовах формальної і неформальної освіти, 

обґрунтуванні й подальшому вдосконаленні змісту педагогічної освіти на підставі 

цільового спрямування (підготовки до роботи з різними категоріями дорослих), 

врахуванні посадових обов’язків фахівців-андрагогів, попередньо здобутої ними 

освіти (для закладів післядипломної освіти), досвіду діяльності, індивідуальних 

інтересів і потреб громадян, узгодженні обсягів і змісту підготовки, 

перепідготовки й підвищення кваліфікації андрагогів відповідно до їх культурно-

освітніх потреб, а також поточних і перспективних потреб педагогічної освіти на 

державному рівні. 

Використання цього підходу на оперативно-тактичному рівні підготовки 

базується на характерних особливостях майбутніх ПВУ, які визначають їх 

позицію у навчанні: 

– активно навчаються (мотивовані, прагнуть задовольнити свої освітні 

потреби щодо розвитку психофізичної витривалості); 

- постійно саморозвиваються та самореалізовуються, адекватно 

рефлексують на зміни в методиці розвитку психофізичної витривалості; 

– мають бойовий досвід, який може як мотивувати, так і перешкоджати їх 

навчанню; 

– орієнтовані на набуття необхідних військово-професійних знань; 

– зацікавлені у знаннях щодо розвитку психофізичної витривалості, на які 

потрібні мінімальні затрати ресурсів (часу, грошей тощо);  

– є рівноправними суб’єктами організації та управління процесом навчання 

на всіх його етапах (корегування методів, форм і засобів під час розвитку 

психофізичної витривалості). 

На нашу думку, андрагогічний підхід дає змогу з’ясувати у майбутніх ПВУ 

напрям їх професійного зростання. На основі отриманих результатів слід 

визначити новий вектор педагогічного впливу на слухачів оперативно-тактичного 

рівня, що передбачає наявність позитивного психологічного настрою, стійкої 

мотивації, дотримання толерантності під час виконання психофізичних вправ та  
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використання орієнтованих методів із розвитку психофізичної витривалості 

майбутніх ПВУ. 

Вчений О. Кукуєв виокремив основний та специфічні методи 

андрагогічного підходу. На думку дослідника основним є метод аналізу досвіду, а 

специфічними – організаційно-діяльнісні методи, орієнтовані на вирішення 

проблем (моделювання, проектування, рефлексія), діалогові та інтерактивні 

методи. Відбір методів відбувається на основі принципів андрагогічного підходу з 

урахуванням того, що комунікація – це розуміння іншого, рефлексія – 

усвідомлення себе, мислення – генерування власних думок [106].  

Наприклад, І. Огієнко вважає, що застосування андрагогічного підходу у 

вищій школі зумовлює врахування освітніх потреб, соціального досвіду й 

можливостей магістрантів, дає їм можливість брати активну участь у плануванні, 

реалізації, оцінюванні та корекції процесу навчання, усвідомлювати власну 

відповідальність за результати навчання, персоналізувати процес навчання, 

підвищувати його ефективність. Однією з важливих функцій викладача вищої 

школи, яку він усвідомлює під час підготовки в умовах магістратури, є функція 

андрагогічної суб’єктності, яка передбачає реалізацію самостійності викладача в 

навчальній діяльності, що базується на рефлексії, «Я-концепції», реалізацію 

ставлення до себе як дієвої людини. Організаційно-педагогічними умовами 

реалізації андрагогічного підходу в підготовці майбутніх викладачів є дотримання 

андрагогічних принципів навчання, створення андрагогічного середовища, 

розроблення і застосування андрагогічних технологій та методів навчання, 

сформованість андрагогічної компетентності викладачів, які працюють з 

магістрантами. Домінуючою технологією андрагогічного підходу є інтерактивне 

навчання, а формою навчання – групова робота [136, с. 330]. 

Андрагогічний підхід сприяє врахуванню того факту, що слухачами 

оперативно-тактичного рівня підготовки є офіцери з великим військово-

професійним, у т. ч. педагогічним досвідом. У зв’язку з цим необхідно творчо 

актуалізувати їх теоретичний і практичний досвід військово-професійної  
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діяльності та раціонально реалізовувати його у контекстні навчальної діяльності 

майбутніх ПВУ.  

Суб’єктно-діяльнісний підхід спонукає суб’єктів навчання – педагогів і 

слухачів – до самостійності, автономності та відповідальності за результати 

діяльності, оскільки у педагогічній науці цей підхід полягає у подвійній 

спрямованості: з позиції педагога і з позиції слухача як суб’єктів діяльності. Їх 

суб’єктність проявляється в усвідомленні та сприйнятті цілей, змісту, методів, 

засобів і результатів діяльності, здатності бути творчим суб’єктом педагогічної та 

навчальної діяльності [250]. 

В усіх сучасних дидактичних концепціях, зокрема суб’єктно-діяльнісній, 

центром навчання стає суб’єкт, який навчається, його мотиви, інтереси, цінності, 

здатності, бажання, наміри і стилі навчальної діяльності. Відповідно для 

забезпечення ефективності розвитку психофізичної витривалості майбутніх ПВУ 

необхідно, щоб особливості побудови й організації їх навчальної діяльності 

відповідали їх ціннісно-мотиваційній сфері та насичували її, на думку науковців, 

мотивами майбутньої управлінської діяльності. З розвитком мотивації у суб’єкта 

підвищуються творча активність та інтелектуальні можливості, посилюється 

пізнавальна активність [213, с. 88]. 

Досліджуючи розвиток фахової компетентності викладачів спеціальних 

дисциплін ВВНЗ у системі післядипломної освіти, О. Рибчук вважає, що  

суб’єктно-діяльнісний підхід слід реалізовувати через усі види діяльності, що 

містять сукупність педагогічних завдань: проектування навчально-виховного 

процесу; дидактичне, матеріально-технічне й методичне забезпечення 

теоретичного процесу; організація і здійснення пізнавальної й навчальної 

діяльності слухачів (курсантів); діагностування навчального процесу, 

професійного розвитку військового фахівця та рівнів розвиненості колективу; 

соціальне, моральне і професійне виховання; професійна орієнтація; виховна 

робота; підвищення власного професійного рівня [177, с. 105]. 

Отже, в разі застосування суб’єктно-діяльнісного підходу до навчальної 

діяльності майбутніх ПВУ необхідно враховувати, на думку науковців, їх 
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індивідуально-психічні особливості, мотиви, цілі, інтереси щодо майбутньої 

військово-професійної діяльності, а також ставлення, цінності та мотивацію 

науково-педагогічного працівника до його педагогічної діяльності у системі 

військової освіти [250]. Цей підхід сприяє самоактуалізації майбутніх ПВУ, яка 

виявляється у їх прагненні розвинути професійно важливі якості й активізувати 

пізнавальну діяльність до психофізичної підготовленості.  

На основі аналізу основних методологічних підходів визначено 

методологічне підґрунтя для моделювання педагогічних напрямів дослідження 

проблеми розвитку психофізичної витривалості майбутніх ПВУ, яке 

характеризується тісно взаємопозв’язаними провідними положеннями системного, 

компетентнісного, контекстного, андрагогічного та суб’єктно-діяльнісного 

підходів.  

Під час моделювання розвитку психофізичної витривалості майбутніх ПВУ 

ми застосовували такі принципи: науковості (використання сучасних досягнень у 

педагогіці, психології, фізичному вихованні та ін.); системності (простежування 

всіх ознак системи – логіки процесу розвитку психофізичної витривалості 

майбутніх ПВУ, взаємопов’язаності її частин, цілісності), комплексності 

(визначення форм організації навчання, видів навчальних занять, методів і засобів 

для кожного компонента психофізичної витривалості) та послідовності (логічного 

розміщення елементів вирішення педагогічної проблеми для послідовного 

засвоєння навчального матеріалу); динамічності (поступового впливу на набуття 

знань зі спеціальної фізичної підготовки та збільшення обсягу навантажень під 

час виконання психофізичних вправ); прикладної та суб’єктної спрямованості 

(усвідомлення цілей навчальної діяльності та своєчасного адекватного реагування 

на розвиток психофізичної витривалості), контекстності та безпосереднього 

зв’язку з військовою практикою (відпрацювання конкретних військово-

прикладних вправ). 

Мета моделі – відобразити системний, послідовний і контекстний розвиток 

психофізичної витривалості майбутніх ПВУ на етапі оперативно-тактичної 

підготовки. Для досягнення мети визначено такі завдання: мотивування майбутніх 
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ПВУ до розвитку їхньої психофізичної витривалості; зосередження їх уваги на 

основних когнітивних аспектах сутності психофізичної витривалості та 

вдосконаленні системи знань щодо розвитку психофізичної витривалості; 

підвищення рівня їхньої стресостійкості та поліпшення емоційно-вольової 

саморегуляції у процесі розвитку психофізичної витривалості; розвиток 

психічних і фізичних військово-професійних якостей у процесі виконання вправ 

на витривалість; набуття ними здатності до об’єктивного самооцінювання та 

саморефлексії щодо розвитку психофізичної витривалості в типових і нетипових 

ситуаціях у системі післядипломної освіти. 

Змістовий блок. Зміст професійної підготовки майбутніх ПВУ, визначений 

стандартами вищої освіти, забезпечує розвиток ними військово-професійної і 

фахової компетентності. Під час моделювання змістового блоку ми 

дотримувалися таких вимог: забезпечення прикладної військово-професійної 

підготовки; урахування реальних можливостей системи післядипломної освіти у 

Збройних силах України; забезпечення практичної спрямованості розвитку 

психофізичної витривалості майбутніх ПВУ; забезпечення єдності навчання, 

виховання, розвитку і психологічної підготовки майбутніх ПВУ. 

Зміст розвитку психофізичної витривалості майбутніх ПВУ ґрунтується на 

визначених принципах навчання та спрямований на розвиток її структурних 

компонентів: ціннісно-мотиваційного (відображає ціннісне ставлення до обраного 

фаху, а вже потім – потреби, мотиви та мотивацію, інтерес до військово-

професійної діяльності); когнітивного (спрямований на розвиток спеціалізованих 

системних знань під час вивчення конкретних аспектів військово-професійної 

діяльності, а саме психологічної та фізичної підготовки); емоційно-вольового 

(виконання спеціальних завдань на фоні втоми, вміння самостійно регулювати 

власні психічні процеси, що поліпшують емоційно-вольову саморегуляцію); 

професійно-діяльнісного (виконання вправ на витривалість із відпрацюванням 

завдань, пов’язаних зі сприйняттям, практичним мисленням, вмінням 

запам’ятовувати, уважністю, оперативністю практичного мислення); суб’єктного 

(усвідомлення необхідності вдосконалювати психофізичну витривалість, 
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здатність до об’єктивного самооцінювання та саморефлексії щодо розвитку 

психофізичної витривалості). Ці компоненти розвивають під час занять з 

навчальної дисципліни «Фізичне виховання та спеціальна фізична підготовка», 

факультативного курсу «Витримка та виживання на полі бою» та виконання 

комплексної військово-прикладної вправи. 

Було враховано також зміст діяльності викладачів, що полягало у створенні 

та реалізації сприятливих педагогічних умов у процесі вирішення педагогічної 

проблеми – розвитку психофізичної витривалості майбутніх ПВУ, зокрема 

педагогічно модельовано розвиток психофізичної витривалості; розроблено 

авторську методику її розвитку; використано визначені критерії і показники 

оцінювання рівнів її розвиненості. 

Отже, під час моделювання змісту розвитку психофізичної витривалості 

необхідно враховувати: фахову складову стандарту вищої освіти, психолого-

педагогічні дослідження проблеми підготовки фахівців екстремальних видів 

діяльності, професійний досвід і компетентність майбутніх ПВУ в питаннях її 

розвитку, військово-професійні, фахові й особистісні потреби, ставлення до 

військово-професійної діяльності. 

Суб’єктний блок спрямований на забезпечення суб’єктності викладачів і 

слухачів у цілеспрямованому свідомому розвитку психофізичної витривалості 

майбутніх ПВУ. Змістом цього блоку є сукупність суб’єктних якостей викладачів 

і слухачів: активність, самостійність, автономність, відповідальність, 

самодетермінованість, самоорганізованість, самодіагностованість.  

У процесі моделювання суб’єктного блоку ми спиралися на думку 

В. Ягупова, який розкриває професійну суб’єктність офіцерів як інтегровану 

професійно важливу якість, що ґрунтується на позитивному самоставленні, 

рефлексії, саморефлексії та визнанні у себе діяльнісних, активно-

перетворювальних цілеспрямованих можливостей для самоактуалізації у 

військово-професійній сфері, визначає здатності до самодетермінації, 

самоорганізації та саморегулювання професійної активності згідно із зовнішніми 

та внутрішніми критеріями ефективності й доцільності в ситуаціях, які 
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передбачають, з одного боку, певну свободу вибору дій, а з іншого – 

безпосередню власну відповідальність за результати діяльності як суб’єкта 

військового управління [250].  

На думку В. Осьодла, до особистісних якостей і професійних особливостей 

офіцерів, що є внутрішніми умовами і визначають розвиток суб’єктності за 

відповідними структурними компонентами, належать: а) загальна рефлексивність, 

прогностичність, соціальний інтелект, а також досвід самовизначення у складних 

ситуаціях; б) загальна професійна освіченість, досвід позитивних життєвих і 

професійних досягнень, творчий потенціал, емоційно-вольова стійкість; 

в) загальна активність, мотивація досягнення, внутрішній локус контролю, 

схильність (прагнення) до ризику, а також специфіка професійної Я-концепції 

офіцера, що оцінюється за параметрами спрямованості, індивідуального 

професійного зростання, прийняття себе як професіонала [146, с. 204–205]. 

Аналіз наукових праць дав можливість встановити характеристики, що 

розкривають сутність поняття «суб’єктність», і класифікувати їх за зовнішньою та 

внутрішньою активністю вияву суб’єктності. Зокрема, до них належать внутрішні 

(свідомість і самосвідомість, воля) та зовнішні характеристики (позитивне 

самосприйняття та самоставлення, самодетермінація і саморегуляція, 

автономність, предметність, активність). 

Характеристиками особистості, що визначають її суб’єктність та вказують 

на рівень її розвиненості, вважають: 

активність – здатність до самоініціації діяльності, цілепокладання; 

автономність і самостійність – здатність самовизначати власну активність, її 

смислову зумовленість і ресурсне забезпечення; 

відповідальність – добровільне взяття на себе гарантій щодо забезпечення 

результату, умов діяльності, рівня якості, готовність відповідати за наслідки; 

рефлексивність – усвідомлення джерел власної активності, її процесу, 

результатів і способів корекції; 

цілісність – здатність до функціонування як самоорганізованої системи,  
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здатність розширювати межі свого «Я» відповідно до контексту, в якому 

відбувається активність; 

самоцінність – здатність до прийняття себе, ставлення до самого себе як до 

цінності, самодостатності; 

креативність – здатність до створення нового, перетворення під час 

вирішення суперечностей, розвитку соціальних відносин і саморозвитку [146, 

с. 61]. 

Важливим у процесі розвитку психофізичної витривалості майбутніх ПВУ є 

стимулювання їх професійної суб’єктності, і розвитку витривалості. Відповідно 

професійна суб’єктність залежить від сформованих суб’єктних якостей та 

забезпечує: цілеспрямовані дії для досягнення визначеної мети – активність; 

постійне прагнення самостійно набувати знань із розвитку психофізичної 

витривалості – самостійність; свідомий самостійний вибір засобів навчальної 

діяльності – автономність; дотримання термінів виконання завдань, поставлених 

науково-педагогічними працівниками, розвитку зазначених якостей – 

відповідальність; здатність самостійно ініціювати зміни у виборі напряму 

навчального процесу для досягнення високого рівня розвиненості психофізичної 

витривалості – самодетермінованість; вміння розподіляти зусилля та планувати 

час для досягнення якісного результату з розвитку психофізичної витривалості – 

самоорганізованість; вміння самооцінювати та самоаналізувати отримані 

результати для подальшого коригування – самодіагностованість. 

Отже, суб’єктний блок визначає професійну суб’єктність майбутніх ПВУ, 

що виявляється в їх становленні як суб’єктів навчальної діяльності на основі 

позитивного ставлення до розвитку психофізичної витривалості. 

Організаційно-процесуальний блок є однією з головних складових моделі 

розвитку психофізичної витривалості майбутніх ПВУ. Під час його розроблення 

враховано необхідність забезпечення зворотного зв’язку між суб’єктами 

навчального процесу – викладачем і слухачем. Цьому сприяє відповідна методика 

розвитку психофізичної витривалості. 
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Так, Г. Селевко слушно вважає, що методика навчання має відповідати 

таким метoдoлoгічним вимогам: «концептуальності (посилання на певну наукову 

концепцію, що містить філoсoфський, дидактичний і сoціальнo-педагoгічний 

аспекти досягнення цілей); системності (наявність всіх ознак системи – логіки 

процесу, взаємопов’язаності її частин, цілісності); керованості (можливості 

діагностичного цілепoкладання, проектування процесу навчання, пoетапнoї 

діагностики, варіювання засобами і методами для коригування результату); 

ефективності (результативності та оптимальності за витратами, гарантованості 

досягнення певного стандарту); відтворюваності (можливості застосування, 

відтворення іншими)» [194, с. 86]. 

У розробленій методиці розвитку психофізичної витривалості майбутніх 

ПВУ ці методологічні вимоги реалізовано на всіх трьох етапах: мотиваційно-

знаннєвому (полягає у розумінні слухачами сутності психофізичної витривалості, 

необхідності її розвитку та діагностуванні вхідного рівня її розвиненості); 

розвивальному (спрямований на розвиток їх психофізичної витривалості засобами 

спеціальної фізичної підготовки); результативному (передбачає обговорення зі 

слухачами ЕГ виконання всіх психофізичних вправ і перевірку у них розвиненості 

психофізичної витривалості). 

Основні види навчальних занять у системі військової освіти [166] ми творчо 

адаптували до розвитку психофізичної витривалості майбутніх ПВУ з 

урахуванням специфіки цього етапу підготовки. 

Під час моделювання організаційно-процесуального блоку визначено такі 

форми організації навчання слухачів ЕГ:  

аудиторна (семінарські заняття, індивідуальні навчальні заняття, самостійні 

заняття під керівництвом військового педагога) та позааудиторна (ранкова 

фізична зарядка, спортивно-масова робота, спеціальні заняття, практичні заняття 

на місцевості та водноспортивній базі);  

індивідуальна (заняття з окремими слухачами, спрямовані на підвищення 

рівня підготовленості майбутніх ПВУ з урахуванням їх індивідуально-психічних 

особливостей) і групова (групові заняття та групові вправи); 
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під керівництвом викладача (заняття із застосуванням методів навчання, що 

спрямовують слухачів докладати зусиль для набуття знань і вирішення 

педагогічних завдань) та самостійна (опанування навчального матеріалу та 

розвиток фізичних якостей у години самостійних занять і позаслужбовий час).  

Кожна форма організації навчання впливає на вибір методів навчання і 

конкретних видів навчальних занять для розвитку психофізичної витривалості 

майбутніх ПВУ. Основними методами навчання, спрямованими на розвиток їх 

психофізичної витривалості, є такі: традиційні (усне викладення навчального 

матеріалу, показ, пояснення, обговорення, бесіда, опитування, спостереження, 

анкетування, переконання, стимулювання, особистий приклад викладача, 

навчальна дискусія, комунікативна атака, доведення та переконання, сугестія 

(навіювання), метод долання перешкод, метод закріплення позитивного враження, 

самостійно-пізнавальний, метод контролю і самоконтролю тощо), активні (аналіз 

конкретної військової ситуації, моделювання стресових ситуацій, виконання 

неочікуваних завдань, дезорієнтація під час виконання психофізичних вправ 

тощо) та методи фізичної підготовки (рівномірний, повторний, змінний, 

інтервальний і контрольний). 

Традиційні методи навчання спрямовані на зацікавлення майбутніх ПВУ 

опановуванням знань з розвитку психофізичної витривалості, демонстрацію та 

пояснення техніки виконання психофізичних вправ, обговорення проблемних 

ситуацій та результатів виконання цих вправ, активізацію слухачів 

експериментальної групи до самостійного набуття знань та розвитку 

витривалості.  

Активні методи навчання передбачають виконання різних варіантів 

психофізичних вправ під час перебування майбутніх ПВУ у стресовій ситуації з 

метою розвитку їх психічних і фізичних якостей. 

Методи фізичної підготовки спрямовані на виконання психофізичних вправ 

з рівномірним розподілом навантаження протягом усього часу їх виконання, 

кількома підходами (серіями) через інтервали відпочинку, тривалість яких 

визначається повним відновленням функцій (за частотою серцевих скорочень), зі 
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зміною навантажень протягом часу виконання вправ; кількома підходами 

(серіями) із суворо визначеною тривалістю, відпочинком між підходами (серіями) 

або виконанням кількох підходів (серій) за визначений для кожного підходу 

(серії) час, з великою інтенсивністю для перевірки рівня розвиненості 

психофізичної витривалості. 

На думку С. Жембровського, одним із найефективніших методів активного 

навчання є ділова гра. Саме цей метод відповідає педагогічним цілям: 

формуванню професійної компетентності слухачів з питань управління та 

організації фізичної підготовки у військовій частині. Науковець зазначає, що 

досвід проведення ділових ігор під час семінарських занять з «Фізичного 

виховання та спеціальної фізичної підготовки» в Національному університеті 

оборони України імені Івана Черняховського дав можливість визначити алгоритм 

їх підготовки та проведення, тематику і зміст військово-спеціальних ігор. Крім 

підвищення рівня зацікавленості слухачів до теоретико-методичних аспектів 

фізичної підготовки, ініціативи і творчого мислення у вирішенні поставлених 

проблемних питань, на заняттях спостерігалося достовірно значуще підвищення 

результатів оцінювання рівня теоретичних знань та методичних умінь офіцерів 

під час проведення державного екзамену, порівняно з групами, у яких ці заняття 

проводилися за класичною методикою [59, с. 63]. Використання методу ділової 

гри, ми вважаємо, сприятиме розвитку всіх компонентів психофізичної 

витривалості майбутніх ПВУ. 

Особливого значення у розвитку психофізичної витривалості майбутніх 

ПВУ набуває правильний добір його засобів. Як засоби навчання розуміємо 

матеріальні об’єкти і предмети духовної культури, призначені для організації і 

здійснення освітнього процесу, що виконують розвивальні функції, а також 

різноманітну діяльність – працю, гру, навчальну діяльність, учіння, спілкування.  

Основними засобами розвитку психофізичної витривалості майбутніх ПВУ 

вважаємо такі: спортивний інвентар, водноспортивна база, спеціальна смуга 

перешкод, військово-прикладні та психофізичні вправи. 
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Діагностувальний блок містить з такі критерії і показники: ціннісно-

мотиваційний (цінності військово-професійної діяльності та мотивація до 

розвитку психофізичної витривалості); когнітивний (знання методів і засобів про 

розвиток психофізичної витривалості, особливості функціонування нервової 

системи і виникнення психічних станів у стандартних та екстремальних ситуаціях 

військово-професійної діяльності); емоційно-вольовий (емоційний стан, 

стресостійкість і соціальна адаптованість); професійно-діяльнісний (фізична 

витривалість військово-прикладного характеру, сила нервової системи, психічна 

лабільність); суб’єктний (самооцінка і загальна інтернальність щодо розвитку 

психофізичної витривалості) [247, с. 11]. Основна функція цього блоку полягає у 

визначенні рівнів (низького, середнього, достатнього і високого) розвиненості 

психофізичної витривалості майбутніх ПВУ. На підставі отриманих результатів 

можливе коригування завдань, змісту, форм, методів і засобів її розвитку. 

 

 

2.4. Методика розвитку психофізичної витривалості майбутніх 

професіоналів військового управління на етапі оперативно-тактичної 

підготовки 

 

Однією з найважливіших якостей ПВУ є психофізична витривалість, для 

якісного розвинення якої необхідно розробити методику розвитку психофізичної 

витривалості майбутніх ПВУ. Під час визначення її основних складових ми 

врахували результати аналізу наукових праць щодо методик формування і 

розвитку професійно важливих якостей військових фахівців, а саме: фізичної 

витривалості – Н. Ігнатенка [75], загальної витривалості – О. Піддубного [158], 

спеціальної витривалості – А. Чудика [229], морально-вольових якостей – 

К. Пронтенка [172], професійної витривалості – Н. Вербина [27], психофізичних 

якостей – В. Веселова [32], С. Жембровського [55], В. Пічуріна [160], 

С. Романчука [181], Л. Федотової [215], психічних якостей – С. Мула [127], 

управлінської культури – Р. Торчевського [213], управлінського мислення – 

В. Шемчука [235], професійних умінь – С. Ускова [214] та ін.  
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Очевидно, що професійна підготовка майбутніх ПВУ полягає у розвитку та 

вдосконаленні їх професійно важливих якостей, у т.ч. безпосередньо 

психофізичної витривалості. Її розвиток залежить від концептуально виваженого 

розроблення методики розвитку психофізичної витривалості та в цілому – від 

спеціальної фізичної підготовки (СФП) на етапі оперативно-тактичної підготовки.  

Для логічнішого розкриття змісту авторської методики з’ясуємо суть СФП, 

спрямованої на розвиток спеціальних фізичних якостей, що визначаються 

специфікою військово-професійної діяльності офіцерів і можуть бути досягнуті 

систематичним комплексним виконанням психофізичних вправ впродовж 

тривалого періоду. У процесі виконання завдань в екстремальних і незвичних 

обставинах повсякденної військово-професійної діяльності майбутні ПВУ 

перебувають на різних стадіях втоми, у психічному, фізичному та фізіологічному 

перенапруженні, пов’язаних із практичною складовою їх військово-професійної 

діяльності. Для якісного вирішення завдань майбутні ПВУ мають уміти 

контролювати свій психофізичний стан, зважено діяти у стресових ситуаціях і 

мати нервово-психічну стійкість.  

Зазначимо, що шляхами підвищення ефективності підготовки до 

професійної діяльності майбутніх ПВУ засобами СФП визначені: 1) доцільність 

використання у повсякденній діяльності, у процесі індивідуальної підготовки 

найбільш доступних та ефективних форм і засобів підвищення загального рівня 

фізичної підготовленості з використанням вправ, що забезпечують високий 

функціональний тонус серцево-судинної та дихальної систем організму; 

використання вправ загальнотренувального впливу, переважно на розвиток 

витривалості; 2) використання різноманітних засобів СФП для розвитку 

швидкості рухів; 3) застосування різноманітних засобів СФП для розвитку сили 

[55, с. 47].  

Так, С. Жембровський вважає, що сутністю ідеї спеціальної спрямованості 

фізичної підготовки є цілеспрямований добір фізичних вправ для розвитку 

професійно важливих фізичних і психічних якостей, рухових і психомоторних 

навичок, що відображають специфіку діяльності різноманітних груп військових 
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фахівців. Проблему контролю можна вирішити за рахунок підвищення 

нормативів у тих вправах, що характеризують розвиток найважливіших фізичних 

якостей [56, с. 72]. Такий підхід вказкє на те, що під час виконання спеціальних 

фізичних вправ для розвитку психофізичних якостей слід збільшувати 

навантаження (кількість підходів), зменшувати тривалість відпочинку між 

підходами, збільшувати тривалість вправ, застосовувати завдання, що потребують 

запам’ятовування, роботи мислення та уваги. 

Слід враховувати, що у процесі занять спортом, виробничої, військово-

професійної і побутової діяльності організм офіцерів зазнає різних навантажень, 

у т.ч. екстремальних. Залежно від природи і специфіки навантаження можна 

виокремити чотири основні типи їх стомлення: 

розумове (під час вирішення різноманітних інтелектуальних завдань, без 

яких сучасна військово-професійна діяльність неможлива); 

емоційне (через потужний вплив військово-професійної діяльності на 

емоційну сферу, внаслідок чого можуть виникати різноманітні негативні прояви 

та розлади);  

сенсорне (внаслідок напруженої діяльності аналізаторів, наприклад, 

стомленість зорового, слухового та інших видів аналізаторів у процесі виконання 

навчально-бойових і бойових завдань, особливо в екстремальних умовах); 

фізичне та фізіологічне (через тривалу та досить інтенсивну навчально-

бойову і бойову діяльність, особливо в екстремальних умовах). 

В освітньому процесі підготовки військовослужбовців метою СФП є 

розвиток спеціальних фізичних якостей, оволодіння військово-прикладними 

навичками, виховання морально-вольових якостей, досягнення бойової 

згуртованості підрозділів шляхом систематичного комплексного виконання 

спеціальних фізичних і прикладних вправ. 

Завдання спеціальної фізичної підготовки у ЗС України залежить від 

специфіки військово-професійної діяльності видів і родів військ ЗС України. До 

них належать: розвиток та вдосконалення професійно важливих і спеціальних 

фізичних якостей; оволодіння військово-прикладними руховими навичками у 
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подоланні природних і штучних 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 [170; 216]. 

Сутність СФП як основу професійної підготовки офіцерів ЗС України 

досліджує О. Чернявський і зазначає, що витривалість поділяють на швидкісну та 

силову, на розвиток яких впливає виконання тієї самої вправи протягом різного 

часу та з різними зусиллями. Для розвитку витривалості доцільно 

використовувати біг на різні дистанції, марш-кидки, походи в гори, плавання, 

боротьбу [226, с. 114]. Дослідник наголошує, що під час СФП особливу увагу 

необхідно зосереджувати на такому: розвитку виховної функції через виконання 

завдань, спрямованих на виховання морально-вольових і психічних якостей 

військовослужбовців; пріоритетності рукопашної підготовки як обґрунтованої 

цілісної системи психологічного і спеціально-фізичного вдосконалення 

військовослужбовців; обов’язковості інтеграції видів спеціальної фізичної 

підготовки між собою та з іншими предметами бойової підготовки; виробленні 

єдиних обґрунтованих підходів до комплексної перевірки рівня фізичної 

підготовленості військовослужбовців; вивченні та поширенні сучасного досвіду 

участі у збройних конфліктах, спеціальних операціях та інших заходах, виконання 

завдань яких покладається на особовий склад військових частин ЗС України; 

спрямованості професійної підготовки фахівців як професіоналів військового 

управління [226, с. 115]. 

Зокрема О. Пилипець зазначає, що СФП дає можливість розвинути: м’язову 

силу, особливо м’язи черевного преса, плечового поясу, рук, ніг, а також м’язи, 

що беруть участь у диханні; здатність максимально розслаблювати і «вимикати» 

ті групи м’язів, що не беруть участь у діяльності; координацію, узгодженість і 

точність рухів; відчуття рівноваги (стійкість пози), психічні функції, а особливо 

увагу, швидкість сенсомоторних реакцій, «почуття часу»; емоційно-вольову 

стійкість; здатність швидко відновлювати свою форму після перенесення значних 

фізичних навантажень. Дослідник наголошує, що спеціальними вправами для 
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розвитку окремих якостей можуть бути: для швидкості рухової реакції – дії, 

виконані за раптовими сигналами і командами під час ходьби і бігу, а також 

старти з різних положень; для стійкості уваги – вправи на максимальну швидкість 

і точність рухів за певний проміжок часу, виконання складних вправ у середньому 

та швидкому темпах за командами; для рівноваги (тренування вестибулярного 

аналізатора) – вправи з пересування по вузькій площі опори, утримання рівноваги 

на одній нозі певний проміжок часу, різноманітні статичні пози в ускладнених 

умовах та ін.; для м’язово-суглобової чутливості; вправи на точність, 

координацію рухів і спритність в ускладнених умовах [157, с. 199]. Цей підхід 

сприяє доповненню змісту психофізичних вправ і відображає повноту впливу на 

розвиток психічних і фізичних якостей. 

Одним із важливих напрямів вирішення військово-професійної проблеми, 

на думку В. Романчука, є застосування спеціальної спрямованої системи фізичної 

підготовки, яка забезпечуватиме пріоритетний розвиток особливо важливих для 

конкретної військової спеціальності прикладних рухових якостей, 

вдосконалюватиме рухові навички, що дають змогу особовому складу різних 

видів і родів військ успішно виконувати військово-професійні завдання, 

забезпечуватиме психічну стійкість особового складу до несприятливих чинників 

і специфічних умов бойової діяльності та значних фізичних навантажень, 

формуватиме і підтримуватиме у військовослужбовців високий рівень 

професійної працездатності 179, с.174]. 

У процесі відпрацювання спеціальних фізичних вправ, на нашу думку, 

необхідно врахувати психічний компонент, оскільки від його розвиненості 

залежить рівень психологічної підготовленості військовослужбовців. Так, 

В. Ягупов наголошує, що сутність і зміст психологічної підготовки 

військовослужбовців визначають такі труднощі сучасного бою: а) небезпека (для 

життя людини); б) раптовість; в) дефіцит часу та інформації (суперечливість 

інформації); г) значне ускладнення управління військами; д) дискомфорт. Їх 

особливості і вплив на психіку військовослужбовців зумовлюють зміст 
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психологічної підготовки військовослужбовців, спрямовуваної на формування їх 

психічної стійкості і психологічної готовності [242, с. 43]. В умовах тренувальної 

діяльності важливо моделювати можливі психічні стани, що у процесі розвитку 

психофізичної витривалості сприятимуть підвищенню психічної стійкості під час 

долання відчуття втоми. 

Обов’язковою має бути спеціальна психологічна підготовка майбутніх 

ПВУ, організована з метою розвитку в особового складу необхідних військово-

професійних якостей та спрямована на успішне виконання складних завдань у 

непередбачуваних умовах військово-професійної діяльності. На думку С. Мула, 

спеціальна фізична підготовка має містити такі складові:  

функціональну підготовку, зміст якої полягає в підготувці особистості до 

психологічного сприймання та усвідомлення необхідності виконувати 

функціональні обов’язки та діяти відповідно них;  

нормативну, що передбачає сприймання норм поведінки, відповідність 

вчинків, їх наслідування при такому стані психіки, який не викликає певного 

дискомфорту (психічної неузгодженості, невідповідності, дисонансу) [127, с. 143]. 

Таким чином, аналіз наукових праць дає підстави вважати, що сутність 

СФП полягає у використанні таких методів, форм і засобів, які найкраще 

забезпечать розвиток психофізичної витривалості майбутніх ПВУ. 

Отже, фізичні і психічні якості потрібно розвивати у процесі СФП, яка 

обов’язково має передбачати, на наше переконання, виконання завдань, 

пов’язаних зі створенням різноманітних стресових ситуацій як елемента їх 

спеціальної фізичної та психологічної підготовки. Така підготовка створює для 

майбутніх ПВУ стресову ситуацію. Концепція стресу, запропонована Г. Сельє, 

ґрунтується на понятті «загальний адаптаційний синдром» – сукупності реакцій 

особи, що забезпечують мобілізацію психофізіологічних ресурсів її організму для 

адаптації в екстремальних умовах діяльності.  

У розвиткові стресу Г. Сельє виокремлює три стадії: на «стадії тривоги» 

відбувається мобілізація захисних можливостей організму; «стадія опору» 

характеризується підвищеною стійкістю організму до негативного ззовнішнього 
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впливу завдяки збалансованим витратам адаптаційних ресурсів; «стадія 

виснаження» наявне виснаження адаптаційних ресурсів організму [195, с.78].  

Так, В. Бодров слушно вважає, що стресові ситуації розвиваються не 

одночасно, а протягом певного періоду: – одні короткочасні, інші можуть тривати 

протягом кількох місяців і років. Подолання стресу триває практично протягом 

усієї стресової події, навіть часто розпочинається у попередній фазі до 

виникнення стресової ситуації і триває до того часу, поки не буде вирішене 

конкретне завдання [19, с.103]. 

Зазначимо, що перед розвитком психофізичної витривалості у слухачів, які 

беруть участь в експерименті, необхідно з’ясувати, чи перебувають вони у стані 

стресу. Стрес виникає передусім на загрозу, яка дистанційно впливає на 

функціональні можливості військових управлінців, викликаючи у них різне 

емоційне ставлення до цієї загрози, та програмує їх свідомість до можливих 

фізичних наслідків. У процесі СФП майбутні ПВУ мають відпрацьовувати 

спеціальні завдання в умовах стресових ситуацій, що супроводжують розвиток їх 

фізичних і психічних якостей. 

Важливий етап нашого дослідження полягає у з’ясуванні поняття терміна 

«методика». Зокрема С. Гончаренко трактує поняття «методика навчального 

предмета» як галузь педагогічної науки, яка досліджує закономірності вивчення 

певного навчального предмета. До змісту методики входять: установлення 

пізнавального й виховного значення певного навчального предмета і його місця в 

системі освіти; визначення завдань вивчення цього предмета і його змісту; 

вироблення методів, методичних  засобів і організаційних форм навчання 

відповідно до завдань і змісту навчання [43, с.206]. 

Ми погоджуємося з визначенням В. Ягупова, що методика – це конкретні 

форми та засоби використання методів навчання і виховання особового складу, за 

допомогою яких відбувається глибше пізнання різноманітних педагогічних 

проблем та їх вирішення [241, с. 357]. 

Таким чином, у процесі розроблення методики необхідно враховувати мету, 

засоби, методи, форми та види навчальних занять, що дають змогу у повному 
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обсязі вирішити наукове завдання – розвинути психофізичну витривалість 

майбутніх ПВУ. 

Метою розробленої нами методики розвитку психофізичної витривалості 

майбутніх ПВУ є розвиток психофізичної витривалості шляхом систематичного 

виконання різноманітних психофізичних вправ [95]. Методика передбачає 

проведення трьох етапів: мотиваційно-знаннєвого, розвивального і 

результативного [92], які між собою логічно взаємопов’язані, взаємозумовлені та 

мають визначений термін, мету, завдання, основні методи і засоби, форми 

організації навчання та види навчальних занять, спрямовані на розвиток 

психофізичної витривалості майбутніх ПВУ (табл. 2.2). 

 

Таблиця 2.2 

Етапи методики розвитку психофізичної витривалості майбутніх 

професіоналів військового управління  

 

І етап – мотиваційно-знаннєвий 

Мета Формування у майбутніх ПВУ стійкої мотивації до розвитку 

психофізичної витривалості, усвідомлення необхідності набуття 

знань із використання методики, методів і засобів її розвитку, 

функціонування нервової системи та виникнення психічних станів 

Завдання 1. Визначити рівень сформованості психофізичної витривалості 

майбутніх ПВУ.  

2. Стимулювати майбутніх ПВУ до розвитку своєї психофізичної 

витривалості. 

3. Пояснювати майбутнім ПВУ, як спеціальна фізична підготовка 

(виконання психофізичних вправ) впливає на їх військово-

професійну підготовку, які головні якості слід розвивати для 

ефективного виконання завдань військово-професійної 

підготовки, які з них можна розвивати засобами спеціальної 

фізичної підготовки. 

4. Надавати майбутнім ПВУ інформацію про особливості 

функціонування нервової системи та виникнення психічних станів 

у стандартних та екстремальних ситуаціях навчально-бойової і 

бойової діяльності та обговорювати її. 

5. Мотивувати майбутніх ПВУ до виконання психофізичних вправ 

під час навчальної діяльності 
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Продовження табл. 2.2 

Методи Усне викладення навчального матеріалу, показ, пояснення, 

обговорення, бесіда, опитування, спостереження, анкетування, 

переконання, стимулювання, особистий приклад викладача, 

навчальна дискусія, комунікативна атака, доведення та 

переконання, сугестія (навіювання), метод долання перешкод, 

метод закріплення позитивного враження, самостійно-

пізнавальний, метод контролю і самоконтролю  

Засоби Науково-методична література, відеоролики, обладнання, анкети 

Форма організації 

навчання 

Аудиторна, групова, під керівництвом викладача 

Види навчальних 

занять  

Семінари, практичні заняття та самостійна робота 

ІІ етап – розвивальний 

Мета Розвиток емоційно-вольового та професійно-діяльнісного 

компонентів психофізичної витривалості у майбутніх ПВУ 

засобами спеціальної фізичної підготовки та за допомогою 

психофізичних вправ 

Завдання 1. Створити сприятливий емоційно-вольовий стан майбутніх ПВУ 

у процесі відпрацювання психофізичних вправ. 

2. Організувати виконання психофізичних вправ на заняттях. 

3. Спонукати майбутніх ПВУ після виконання психофізичних 

вправ до самооцінювання та прагнення самовдосконалюватись у 

розвитку своєї психофізичної витривалості 

Методи  Традиційні (бесіда, пояснення, опитування, спостереження, 

анкетування, переконання, стимулювання, інструктаж, особистий 

приклад викладача, переконання, сугестія (навіювання), метод 

долання перешкод, метод контролю і самоконтролю); активні 

(аналіз конкретної військової ситуації, моделювання стресових 

ситуацій, виконання неочікуваних завдань, дезорієнтація під час 

виконання психофізичних вправ, аналіз виконаних психофізичних 

вправ); методи фізичної підготовки (рівномірний, повторний, 

змінний, інтервальний і контрольний) 

Засоби Спортивний інвентар, водноспортивна база, спеціальна смуга 

перешкод, військово-прикладні та психофізичні вправи 

Форма організації 

навчання 

Аудиторна, позааудиторна, індивідуальна, групова, під 

керівництвом викладача, самостійна 

Види навчальних 

занять  

Практичні заняття, самостійна робота 

ІІІ етап – результативний 

Мета Розвинення суб’єктного компонента психофізичної витривалості у 

майбутніх ПВУ та з’ясування ефективності розвитку компонентів 

психофізичної витривалості 
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Закінчення табл. 2.2 

Завдання 1. Надати можливість майбутнім ПВУ проаналізувати всі 

виконані психофізичні вправи. 

2. Спрямувати майбутніх ПВУ до самовдосконалення, 

самооцінювання, саморефлексії щодо розвитку психофізичної 

витривалості після виконання психофізичних вправ та обговорити 

всі проблемні питання. 

3. З’ясувати рівень розвиненості психофізичної витривалості 

майбутніх ПВУ.  

4. Сфокусувати увагу слухачів на цілях, які треба ставити перед 

собою, і засобах їх досягнення та принципах, яких необхідно 

дотримуватися  

Методи Бесіда, пояснення, анкетування, стимулювання, інструктаж,  

переконання, метод контролю і самоконтролю, аналіз виконаних 

психофізичних вправ,  контрольний 

Засоби Навчально-матеріальна база, анкети, методики тестування  

Форма організації 

навчання 

Аудиторна, групова, під керівництвом викладача 

Види навчальних 

занять  

Самостійна робота, практичне заняття (перевірка рівня 

розвиненості психофізичної витривалості) 

 

Перший – мотиваційно-знаннєвий – етап спрямований на з’ясування 

розуміння майбутніми ПВУ сутності психофізичної витривалості, необхідність її 

розвитку, а також визначеня рівня її сформованості. 

Мета етапу полягає у формуванні в майбутніх ПВУ стійкої мотивації до 

розвитку психофізичної витривалості, усвідомлення необхідності набуття знань 

про використання методики, методів і засобів її розвитку, функціонування 

нервової системи та виникнення психічних станів. Для досягнення мети треба 

вирішити такі завдання: 

визначити рівень сформованості психофізичної витривалості майбутніх 

ПВУ; 

мотивувати майбутніх ПВУ до виконання психофізичних вправ під час 

навчальної діяльності; 

стимулювати майбутніх ПВУ до розвитку своєї психофізичної витривалості; 

пояснювати майбутнім ПВУ, як спеціальна фізична підготовка (виконання 

психофізичних вправ) впливає на їх військово-професійну підготовку, які є 
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головні якості військово-професійні підготовки, які з них можна розвинути 

засобами спеціальної фізичної підготовки; 

надавати майбутнім ПВУ інформацію про особливості функціонування 

нервової системи та виникнення психічних станів у стандартних та екстремальних 

ситуаціях навчально-бойової і бойової діяльності, обговорювати її. 

До основних методичних прийомів, які доцільно використовувати педагогу 

в освітньому процесі для розвитку мотивації у майбутніх ПВУ [228, с. 283-284], 

належать: 

1) комунікативна атака – метод швидкого включення, мобілізації аудиторії 

до навчання, є найефективнішою для мотивації майбутніх фахівців (на початку 

вивчення дисципліни, теми, заняття); зацікавлення – метод, що ґрунтується на 

активізації емоційної сфери; 

2) доведення та переконання – активізація вольових зусиль слухачів через 

пояснення їм необхідності навчального матеріалу для життєдіяльності (особливо 

продуктивний у дорослій аудиторії, якщо у тих, хто навчається, зявляються 

сумніви та критичні зауваження стосовно якогось питання; 

3) сугестія (навіювання) – метод, що полягає в опосередкованому 

формуванні думки про необхідність навчання через апеляцію до підсвідомості 

слухачів (періодичне повторення тієї самої думки, висування вимог до бажаної 

емоційної реакції слухачів); 

4) метод долання перешкод, який зумовлює активізацію розумової 

діяльності слухачів через створення спеціальних умов виконання завдань 

(вирішення певних навчальних завдань, ситуацій, виконання тестів, які 

неможливо виконати без вивчення матеріалів теми); стимулювання часом 

(створення обмежень у часі чи надання винагороди за швидкість); удавана 

недовіра до слухачів (запевнення у складності завдання та низькій ймовірності 

його виконання); 

5) метод делегування – залучення слухачів до будь-якого етапу управління 

процесом навчання, що потребує свідомості і відповідальності слухачів, їх 

здатності до самоорганізації, вдалого керівництва з боку викладача; звертання за 
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порадою до аудиторії; формування почуття «ми»; спільне планування навчання 

(відбір змісту, форм і методів навчання, контролю); 

6) метод закріплення позитивного враження – застосування мотивації та 

стимулювання подальшої самостійної роботи слухачів, підтримання позитивного 

враження від заняття, теми, дисципліни, викладача. Найчастіше застосовується на 

завершальному етапі мотиваційного циклу у формі узагальнення основних думок, 

підведення підсумків, заклику до дії (запрошення до подальшого вивчення теми), 

компліменту слухачам, вжиття ефективної цитати, що примушує замислитися над 

її змістом, нагнітання, кульмінації і розрядки (залишення на кінець 

найважливішої інформації), подолоння попередніх і подальших тем (із 

застосуванням асоціативного запам’ятовування), «навчального кола» (повторення 

початку заняття, але на глибшому рівні, наприклад, того самого питання, коли 

слухачі самі знаходять відповідь). Ці прийоми враховані у дослідженні 

педагогічного явища.  

Отже, виконання першого завдання полягає в усвідомленні майбутніми 

ПВУ того, що спеціальна фізична підготовка є невід’ємною та важливою 

складовою військово-професійної підготовки, спрямованою на розвиток 

спеціальних рухових і психічних якостей. Проведення бесід дає змогу пояснити 

їм, які головні якості слід розвивати у військового професіонала, а серед них – ті, 

які доцільно розвивати виконанням різноманітних вправ спеціальної фізичної 

підготовки. Анкетування показало, які професійно важливі якості потрібно 

розвивати у майбутніх ПВУ. Більшість досліджуваних осіб вважають, що 

психічна стійкість, фізична витривалість, оперативна пам’ять, психофізична 

витривалість допомагають виконувати функціональні обов’язки.  

Важливим аспектом цього етапу є стимулювання майбутніх ПВУ до 

виконання психофізичних вправ. Від усвідомлення потреби в цих вправах 

залежатиме розвиток їх психофізичної витривалості. Наповнений конкретними 

(відповідно до умов військово-професійної діяльності) психофізичними вправами 

зміст методики розвитку психофізичної витривалості та обговорення з 

майбутніми ПВУ виконання всіх психофізичних вправ з обов’язковим 
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зосередженням на цьому уваги, дали змогу з’ясувати їх психічну стійкість під час 

тривалих фізичних навантажень. Такий підхід, на нашу думку, викликає 

зацікавленість у майбутніх ПВУ, особливо офіцерів із достатнім та високим 

рівнем фізичної підготовленості, до розвитку психофізичної витривалості та 

зосереджує їх увагу на правильному відпрацюванні всіх завдань на навчальних 

заняттях і під час самостійнії роботи. 

На цьому етапі було застосовано аудиторну та позааудиторну форми 

організації навчання, які містили основні види навчальних занять для розвитку 

психофізичної витривалості, а саме семінарські і практичні заняття, самостійну 

роботу. Для розвитку ціннісно-мотиваційного та когнітивного компонентів було 

використано методи бесіди, пояснення, опитування, спостереження, анкетування, 

переконання, стимулювання, особистого прикладу викладача, навчальної дискусії, 

комунікативної атаки, доведення та переконання, сугестії (навіювання), долання 

перешкод, делегування, закріплення позитивного враження, контролю і 

самоконтролю, а такаж відповідні засоби (науково-методичну літературу, 

відеоролики, обладнання, анкети) (табл. 2.2). Навчальні заняття мотиваційно-

знаннєвого етапу забезпечують часткове вирішення завдань розвитку 

психофізичної витривалості, а застосування методів навчання сприяє підвищенню 

мотивації та збагаченню знань майбутніх ПВУ щодо її розвитку.  

Так, на семінарських і практичних заняттях з майбутніми ПВУ тривало 

обговорення питань функціонування нервової системи і виникнення психічних 

станів у стандартних та екстремальних ситуаціях військово-професійної 

діяльності.  

Таким чином, значну увагу було приділено розвитку ціннісно-

мотиваційного та когнітивного компонентів психофізичної витривалості. 

Ціннісно-мотиваційний компонент спрямований на встановлення суб’єкт-

суб’єктних відносин між викладачем і майбутніми ПВУ, що впливають на 

розвиток їх цінностей, потреб, мотивів, спонукають до діяльності та свідомого 

осмислення важливості розвитку психофізичної витривалості. Змістом цього 

компонента є інтерес до військо-професійної діяльності, який характеризує 
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цінності та мотивацію майбутніх ПВУ щодо розвитку психофізичної 

витривалості. 

Когнітивний компонент розвитку психофізичної витривалості містить 

спеціалізовані системні знання з військово-професійної (напряму діяльності, умов 

виконання завдань, рівня складності завдань) та фізичної підготовки (загальної 

витривалості, спеціальної витривалості, силової витривалості), знання про 

нервову систему (її будову, завдання, функціонування), психологічну підготовку 

(пам’ять, практичне мислення, сприйняття, увагу, уяву, психічні стани). На 

навчальних заняттях науково-педагогічні працівники допомали майбутнім ПВУ 

осмислити інформацію та звертали увагу на основні аспекти розвитку їх 

психофізичної витривалості.  

Протягом цього етапу майбутні ПВУ також виконували фізичні вправи, 

визначені у програмі навчальної дисципліни «Фізичне виховання та спеціальна 

фізична підготовка» та індивідуальним планом кожного слухача. Крім цього, 

протягом всього етапу майбутнім ПВУ мали поліпшити знання про розвиток 

психофізичної витривалості під час самостійної роботи. 

Другий – розвивальний – етап полягає в якісному виконані майбутніми 

ПВУ психофізичних вправ під час проведення практичних занять. Метою етапу 

визначено розвиток емоційно-вольового та професійно-діяльнісного компонентів 

психофізичної витривалості у майбутніх ПВУ засобами спеціальної фізичної 

підготовки та розроблених психофізичних вправ. 

Для досягнення цієї мети необхідно вирішити такі завдання: 

створити сприятливий емоційно-вольовий стан у майбутніх ПВУ у процесі 

відпрацювання психофізичних вправ; 

організувати виконання психофізичних вправ на всіх практичних заняттях; 

спонукати майбутніх ПВУ після виконання психофізичних вправ до 

самооцінювання та прагнення самовдосконалюватися в розвитку своєї 

психофізичної витривалості. 

У процесі виконання першого завдання було створено позитивну 

атмосферу, сприятливий емоційний стан у майбутніх ПВУ перед початком 
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виконання психофізичних вправ, а в разі зниження темпу, зупинки чи відмови від 

виконання цих вправ – застосовано стимулювання та переконання у необхідності 

виконання вправ до закінчення відведеного часу. 

Наступне, досить об’ємне, завдання полягало у відпрацюванні 

психофізичних вправ під час проведення практичних занять згідно з методикою 

викладання навчальної дисципліни «Фізичне виховання та спеціальна фізична 

підготовка», факультативного курсу «Витримка та виживання на полі бою» та 

виконання комплексної військово-прикладної вправи.  

Вирішення третього завдання полягало в усвідомленні майбутніми ПВУ 

необхідності якісного виконання психофізичних вправ, самостійному оцінюванні 

своїх результатів та спрямуванні зусиль на створення позитивної динаміки 

розвитку психофізичної витривалості. 

На цьому етапі тривав розвиток всіх компонентів психофізичної 

витривалості, а основну увагу приділено емоційно-вольовому та професійно-

діяльнісному компонентам. 

У процесі розвитку емоційно-вольового компонента психофізичної 

витривалості було створено позитивну атмосферу у майбутніх ПВУ перед 

початком і під час виконання психофізичних завдань. У стресових ситуаціях ми 

прагнули, щоб майбутні ПВУ отримували підтримку від колег, у т.ч. емоційну. Це 

допомагало позбутися негативних емоцій у навчальній групі. У процесі 

формувального експерименту ми постійно звертали увагу на суб’єктивні й 

об’єктивні ознаки втоми та враховували всі пропозиції респондентів 

експериментальної групи. Ми супроводжували майбутніх ПВУ від початку 

виконання психофізичних вправ до їх закінчення та постійно наголошували на 

тому, що вміння самостійно регулювати власні психічні процеси поліпшує 

емоційно-вольову саморегуляцію.  

Якщо хтось із майбутніх ПВУ зупинявся, довго думав, забував, що треба 

робити під час виконання психофізичних вправ, ми говорили: «Виконайте ще 

пару повторень», «Працюйте разом з групою», «Ви зможете», «Залишилося кілька 

секунд», «Згадуйте швидше, час обмежений», «Згадайте інструктаж на початку 
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виконання вправи», «Будьте уважні», «Це вся інформація?», «Це все, що Ви 

згадали?», «Залишилося трохи часу на доповнення відповіді». 

Розвиток професійно-діяльнісного компонента психофізичної витривалості 

тривав під керівництвом науково-педагогічних працівників на практичних 

заняттях у вигляді відпрацювання фізичних вправ на витривалість із накладанням 

на них психічного компонента. 

У процесі практичних занять з навчальної дисципліни «Фізичне виховання 

та спеціальна фізична підготовка» майбутні ПВУ виконували вправи на 

витривалість і відразу відпрацьовували завдання, пов’язані зі сприйняттям, 

практичним мисленням, вмінням запам’ятовувати, уважністю (зосередженістю у 

процесі виконання завдань (дій). Зміст психофізичних вправ становила сукупність 

різноманітних фізичних вправ та вправ із розвитку основних психологічних 

процесів (мислення, пам’яті, уваги). Психічною складовою цих вправ є рухи, які 

керують розумом і волею майбутніх ПВУ.  

Після відпрацювання практичних завдань основної частини заняття, 

передбачених навчальною дисципліною «Фізичне виховання та спеціальна 

фізична підготовка», майбутні ПВУ виконували такі психофізичні вправи: 

1. Підняття колін до передпліч партнера, притиснутих до грудей паралельно 

землі, протягом 5 хв. Перед виконанням вправи було поставлено завдання 

порахувати кількість підняттів колін і написати її у бланку відповідей після 

команди «Стій». Під час виконання вправи ми постійно звертали увагу на 

правильність діставання колінами передпліч і ведення рахунку. Головне завдання 

полягало у постійному повторенні тих самих рекомендацій, щоб вплинути на 

психічну стійкість групи і вивести з рівноваги, того, хто заважав групі 

зосередитися на рахунку та дестабілізував її. Відразу після підняття колін 

майбутні ПВУ протягом 30 с множили на швидкість прості однозначні числа і 

вказували кількість підняттів колін. Множення виконували як письмово 

(записували відповідь у бланк), так і усно (сприймали числа на слух і 

відповідали). Усне множення простих однозначних чисел передбачало надання як  
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найшвидшої відповіді, і чим швидшою була відповідь, тим швидше 

оголошувалася наступна пара чисел, яку необхідно перемножити.  

2. Біг на 30 м вперед і назад протягом 7 хв. У вихідному положенні майбутні 

ПВУ виконували 10 разів згинання-розгинання рук в упорі лежачи, а під час бігу 

у зворотному напрямку – присідали 10 разів. Головне завдання полягало у тому, 

щоб не зупинятися протягом визначеного часу, було дозволено виконувати 

вправу у такому темпі, який не перевищував рівня фізичної підготовленості 

майбутніх ПВУ. Перед початком виконання вправи майбутнім ПВУ було 

запропоновано протягом 10 с ознайомитися з схемою розташування стратегічних 

об’єктів противника і запам’ятати її. Після завершення вправи протягом 30 с 

майбутні ПВУ мали відтворити схему. 

3. Біг навколо стадіону з вибіганням по сходинках трибуни вгору та 

збіганням вниз. Необхідно було виконати п’ять повторень, кожне з яких 

передбачало пробігання одного кола навколо стадіону, одне вибігання по 

сходинках вгору та одне збігання вниз. Виконання вправи полягало у 

запам’ятовуванні розміщення фішок (червоних, зелених, синіх), розташованих 

упродовж 30 м до початку наступного кола. Фішки були розміщені за трьома 

варіантами: 

три фішки червоні, дві фішки сині, чотири – зелені (кількість і послідовність 

розміщення змінювалися); 

одна фішка зелена, одна – червона, одна – синя (послідовність розміщення 

змінювалася); 

фігура з різної кількості фішок у різній кольоровій гамі (фігури 

змінювалися). 

Перед початком виконання вправи майбутнім ПВУ було рекомендовано 

звертати увагу на всі дії, які відбуваються навколо. Після завершення п’ятого 

повторення їм було видано бланк, в якому майбутні ПВУ протягом 40 с 

відповідали на такі запитання: «Яку кількість фішок Ви бачили після першого 

повторення?», «Яка послідовність розміщення кольорової гами після другого  
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повторення?», «Яка послідовність розміщення кольорової гами після третього 

повторення?», «Яку фігуру Ви побачили після четвертого повторення?». 

Крім психофізичних завдань, виконуваних у межах навчальної дисципліни 

«Фізичне виховання та спеціальна фізична підготовка», розвиток психофізичної 

витривалості майбутніх ПВУ тривав у ході проведення факультативного курсу 

«Витримка та виживання на полі бою» та виконання комплексної військово-

прикладної вправи. Факультативний курс передбачав навчання майбутніх ПВУ 

подоланню водних і штучних перешкод на місцевості та відпрацьовування різних 

за складністю завдань в екстремальних і невизначених ситуаціях за наявності 

фізичної, фізіологічної і психічної втоми.  

Перед відпрацюванням вправи утримання на воді без допомоги підручних 

засобів та за допомогою елементів форми одягу майбутнім ПВУ давали карту з 

азимутальними координатами та деякими характеристиками місцевості, які 

необхідно було запам’ятати. Командир групи розподіляв між особовим складом 

групи всі координати з описом місцевості, які треба було відтворити після 

подолання водної перешкоди. Від чіткого відтворення карти залежало правильне 

та швидке пересування групи на місцевості. Головне завдання цієї вправи 

полягало у розвитку пам’яті майбутніх ПВУ протягом тривалого фізичного та 

психічного навантаження. 

Вправу утримання на воді виконували на плавальних доріжках водної 

станції. Під час виконання вправи ми звертали увагу на рівняння майбутніх ПВУ 

в колонах і шеренгах та постійно доводили до відома різні комбінації цифр. 

Утримання на воді без допомоги підручних засобів і за допомогою елементів 

форми одягу тривало 5 хв і передбачало відпочинок 3 хв між підходами. 

У процесі подолання спеціальної смуги перешкод, переправи через водну 

перешкоду довжиною до 400 м у складі групи за допомогою підтримуючих 

засобів, маршу у складі підрозділу за визначеними на карті з азимутальними 

координатами та орієнтирами місцевості, подолання заболоченої місцевості та 

висування в район розташування ми розставляли предмети різної форми та 

кольорів, моделювали напади диверсійних груп, виконували несподівані зриви 
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вибухових пакетів, використовували димові гранати. Головна мета виконання цих 

завдань полягала у розвитку ефективності оперативного мислення, тренуванні 

пам’яті, постійному зосередженні уваги на виконанні завдань та навколишніх 

подіях. Після виконання всіх завдань майбутні ПВУ отримували бланк і 

відповідали на такі запитання: «Скільки предметів і якого кольору Ви бачили 

після подолання спеціальної смуги перешкод?», «Скільки зривів вибухових 

пакетів відбулося під час переправи через водну перешкоду?», «Скільки було 

нападів диверсійних груп?». 

Комплексна військово-прикладна вправа полягала у відпрацюванні завдань 

малими групами по 2–3 слухачі. Майбутні ПВУ долали штучні перешкоди на 

дистанції, смугу перешкод, метали макети гранат по цілі та моделювали 

перетягування пораненого, метали ножі та стріляли на точність з вогнепальної 

зброї по мішенях. Під час виконання цієї вправи ми записали на землі у трьох 

місцях чотиризначні цифри, які треба було запам’ятати, а коли майбутні ПВУ 

перетягували пораненого, ми говорили постійно різні комбінації цифр, подібні до 

відображених на землі. Після виконання комплексної військово-прикладної 

вправи майбутні ПВУ відтворювали цифри, написані на землі. Методи, форми, 

засоби розвитку психофізичної витривалості розвивального етапу наведено 

у табл. 2.2. 

Третій – завершальний – етап мав за мету розвиток суб’єктного 

компонента психофізичної витривалості у майбутніх ПВУ та з’ясування 

ефективності розвитку компонентів психофізичної витривалості. 

Для досягнення мети потрібно було виконати такі завдання: 

надати можливість майбутнім ПВУ проаналізувати всі виконані 

психофізичні вправи; 

спрямувати майбутніх ПВУ на самовдосконалення, самооцінювання, 

саморефлексію щодо розвитку психофізичної витривалості після виконання 

психофізичних вправ та обговорити всі проблемні питання; 

з’ясувати рівень розвиненості психофізичної витривалості майбутніх ПВУ; 
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зосередити увагу слухачів на цілях, які треба ставити собі, засобах їх 

досягнення та принципах, яких необхідно дотримуватися.  

Розвиток суб’єктного компонента був спрямований на усвідомлення 

майбутніми ПВУ потреби вдосконалення психофізичної витривалості, здатності 

до об’єктивного самооцінювання, саморефлексії розвитку психофізичної 

витривалості в типових і нетипових ситуаціях військово-професійної діяльності. 

 У процесі розвитку цього компонента ми створювали ситуації (утримання 

на воді, подолання спеціальної смуги перешкод, переправи через водну 

перешкоду, марш у складі підрозділу, подолання заболоченої місцевості), в яких 

майбутні ПВУ виконували завдання (психофізичні вправи) самостійно та 

проявляли свої вольові якості в умовах подолання труднощів. Ми аналізували 

результати кожної психофізичної вправи, виконаної слухачами. Майбутнім ПВУ 

було озвучено їх результати, надано рекомендації з удосконалення фізичної 

витривалості під час самостійної підготовки, звернено увагу на розуміння ними 

умов виконання психофізичних вправ.  

Також у кожного слухача експериментальної групи було з’ясовано, у який 

момент чи на якому етапі виконання психофізичної вправи він відчував втому та 

частково або повністю переставав контролювати свої дії, пов’язані із психічною 

складовою. Методи, форми, засоби розвитку психофізичної витривалості цього 

етапу наведено у табл. 2.2. 

Рівні розвиненості психофізичної витривалості майбутніх ПВУ було 

визначено за обґрунтованими нами критеріями та показниками [247]. 

 

 

2.5. Критерії оцінювання розвиненості психофізичної витривалості 

майбутніх професіоналів військового управління у сфері оборони на етапі 

оперативно-тактичної підготовки 

 

Для реалізації посадових компетенцій військові професіонали повинні мати 

можливість успішно діяти зі складним озброєнням військового арсеналу, бути 

готовими до фізичного та емоційного перевантаження і при цьому мати фізичне і 
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психічне здоров’я, що є передумовою для подолання труднощів військово-

професійної діяльності. Цілеспрямована військово-професійна адаптація 

військових професіоналів до регулярних психофізичних навантажень формує їх 

професійну та психологічну готовність до діяльності у складних умовах бойової 

обстановки зі збереженням енергетичних ресурсів під час виконання бойових 

завдань [275]. Таким чином, розвиток психофізичної витривалості майбутніх ПВУ 

сприяє якісному виконанню поставлених завдань у стандартних та особливо 

екстремальних ситуаціях, зокрема бойових. Розвиток цієї якості сприяє 

подоланню різних за обсягом і рівнем бойових, фізичних і психічних навантажень 

і допомагає протистояти втомі – психічній, психофізіологічній і фізичній. 

Наприклад, у Війську Польському на Центральному полігоні Повітряних сил в 

Устці кандидати на службу у відділ спеціальних сил і відділ охорони у Варшаві 

закінчили 4-місячну основну професійну підготовку сертифікаційним навчанням 

«Hell Week», під час якого протягом 5 діб досвідчені інструктори перевіряли 

межу їх психічної та фізичної витривалості [260]. 

Аналіз наукових праць показав, що «різні види діяльності приводять до 

втоми організму людини: розумової, сенсорної, емоційної, фізичної. Відповідно 

до них розрізняють чотири типи витривалості: розумову, сенсорну (витривалість 

аналізаторів), емоційну і фізичну... Витривалість… – це здатність людини 

протистояти втомі, викликаній м’язовою діяльністю. Мірою витривалості є час, 

протягом якого людина здатна підтримувати задану форму діяльності» 

[143, с. 98]. 

З огляду на це для об’єктивного діагностування розвиненості психофізичної 

витривалості майбутніх ПВУ необхідно обґрунтувати діагностичний 

інструментарій, в основу якого покладено відповідні критерії і показники. 

У Тлумачному словнику української мови критерій визначено як «засіб судження, 

підставу для оцінки, визначення або класифікації чогось; мірило» [25, с. 588].  

У психології як критерії розуміють ті якості явища, що відображають його 

істотні характеристики і саме тому підлягають оцінюванню [80, с. 35].  
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Науковці слушно наголошують, що «…критерій – це важлива й визначальна 

ознака, яка характеризує різні якісні аспекти явища та процесів, їх сутність, а 

показник – кількісна характеристика явищ і процесів, які дають змогу зробити 

висновок про їх стан у динаміці» [249, с. 161]. 

Зарубіжні дослідники (Д. Р. Карлесс, Г. Р. Джоухін та ін.) наголошують на 

необхідності точного виокремлення показників оцінювання певних якостей 

компетентності, що даватиме змогу визначати зміст проблемних питань для її 

оцінювання [259, с. 397], тобто кожен критерій міститиме достатню кількість 

показників.  

Наприклад, С. Гончаренко трактував критерій як «показники, які 

об’єднують у собі методи розрахунку, теоретичну модель розподілу і правила 

прийняття рішення про правдоподібність нульової або однієї з альтернативних 

гіпотез» [43, с. 181].  

Науковці сформулювали такі вимоги до критеріїв діагностування 

професійно важливих якостей: «а) об’єктивність, тобто відображення ознак, 

притаманних досліджуваному предмету, незалежно від свідомості та волі суб’єкта 

дослідження; б) відображення сутнісних ознак предмета діагностування; в) 

стійкість і постійність досліджуваних ознак; г) зв’язок із цілями, завданнями, 

функціями та змістом конкретного психологічного дослідження; д) безпосередній 

зв’язок між метою і кінцевим результатом досліджуваного явища» [254, с. 117].  

Отже, у загальному розумінні критерій – це важлива й визначальна ознака, 

яка характеризує різні аспекти досліджуваного явища. Показник – це складова 

конкретного критерію, яка дає змогу діагностувати окрему ознаку досліджуваного 

явища у статиці та динаміці. Водночас слід наголосити, що критерій – це поняття 

ширше, ніж показник, а отже, можлива ситуація, коли при одному критерії існує 

ціла низка показників. Разом із тим, критерій і показник тісно взаємопов’язані: 

науково обґрунтований вибір критерію значною мірою зумовлює правильний 

вибір системи показників і, навпаки, якість показника залежить від того, 

наскільки повно й об’єктивно його характеризує прийнятий критерій [20, с. 145].  
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Вважаємо, що критерій за своїм змістом ширший, ніж показник, і може бути 

розкритий як через один, так і через низку показників, які становлять певну 

систему. Критерій виражає загальну сутнісну ознаку, за якою і відбуваються 

оцінювання, діагностування, вимірювання та порівняння досліджуваних 

педагогічних явищ. Відповідно, міра вияву критерію, якісна його сформованість, 

розвиненість, визначеність виражаються низкою показників, які поділяються за 

конкретними ознаками. При цьому критерії, показники та їх ознаки є елементами 

певної системи, для яких характерні внутрішня впорядкованість і 

взаємозумовленість, і, відповідно, цілісність системи забезпечується повнотою 

відображення досліджуваного явища, а в нашому випадку – певного компонента 

психофізичної витривалості ПВУ. 

Для обґрунтування критеріїв і показників діагностування розвиненості 

психофізичної витривалості майбутніх ПВУ проаналізуємо наукові підходи 

дослідників (Н. Вербина [27], С. Жембровського [58], Т. Мацевка [120], 

Н. Орленко [144], В. Фотинюка [223], В. Шемчука [235] та ін.), які вирішують 

проблему обґрунтування критеріїв і показників діагностування професійно 

важливих якостей у цієї категорії військовослужбовців.  

Так, Т. Мацевко виокремлює такі критерії діагностування управлінської 

компетентності майбутніх МВУ: інтелектуальна готовність до вирішення завдань 

управлінської діяльності, інтерактивність, суб’єктна активність особистості 

слухача [120, с. 66–70]. Визначені критерії, на нашу думку, не дають змоги в 

повному обсязі об’єктивно оцінити управлінську компетентність майбутніх ПВУ, 

оскільки не охоплюють всіх її компонентів.  

Зокрема Н. Агаєв розробив модель психологічних якостей успішного 

військовослужбовця миротворчого підрозділу, яка містить по чотири позитивних і 

негативних психодіагностичних характеристики. До позитивних характеристик 

належать соціальна інтроверсія, тривожність, мужність та витривалість, причому 

три є складовими базової моделі і характеризують провідні особистісні якості 

успішного миротворця, а психофізична витривалість (показник розширеної 

моделі) характеризує індивідуально-типологічні властивості індивіда. 
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Негативними характеристиками названо: оптимізм (показник базової моделі), 

невротичний надконтроль та емоційну лабільність, реактивну тривожність 

(показники розширеної моделі) [2, с. 127]. 

Наприклад, В. Фотинюк у процесі дослідження професійно-прикладної 

фізичної підготовки майбутніх бакалаврів з авіації та космонавтики, які 

практично завжди діють у складних, а інколи й екстремальних умовах, виокремив 

такі критерії для визначення ефективності методики: мотиваційний, когнітивний, 

діяльнісний, рефлексивний [223, с. 10]. Перевагою такого підходу є те, що 

науковець системно охопив основні складові такої підготовки та її результат.  

Враховуючи змістові характеристики і специфічні особливості розвитку 

професійної витривалості майбутніх МВУ, Н. Вербин вдосконалив професійно 

орієнтовані критерії та показники оцінювання: ціннісно-мотиваційний, емоційно-

вольовий, інтелектуальний, операційний і суб’єктно-результативний [27, с. 10]. 

Важливо, що ці критерії оцінювання розвиненості професійної витривалості 

взаємопов’язані та відображають компетентнісний, суб’єктно-діяльнісний, 

контекстний і системний підходи до її розвитку та діагностування. 

У С. Жембровського визначено такі критерії оцінювання методики 

організації самостійної роботи з фізичної підготовки офіцерів оперативно-

тактичної ланки управління: ціннісно-мотиваційний – для відображення основних 

цілей, потреб, мотивів, цінностей і мотивації, що спонукають до постійних 

активних занять фізичною підготовкою (основний показник – сформованість 

мотиваційної сфери до фізичного самовдосконалення); морфо-функціональний – 

для вияву змін у фізичному стані майбутніх МВУ (основний показник – фізичний 

розвиток, функціональний стан, фізична працездатність); суб’єктний – для 

визначення здоров’я майбутніх МВУ за показниками самооцінки та стійкості 

організму до несприятливих чинників навколишнього середовища; оцінно-

результативний – для визначення рівня загальної фізичної підготовленості 

(основний показник – загальна фізична підготовленість, розвиненість фізичних 

якостей) [58, с. 122]. Такий підхід важливий для суб’єкта військово-професійної  
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діяльності, сприяє самовдосконаленню управлінських якостей, у т.ч. 

психофізичних. 

Зазначимо, що для визначення критеріїв і показників діагностування 

розвиненості психофізичної витривалості майбутніх ПВУ доцільно зазначити 

вимоги до них: «свідома активність, безпосередньо спрямована на професійну 

діяльність; включення у систему суспільно-виробничих відносин шляхом 

виконання конкретних посадових компетенцій у певному професійному 

середовищі як суб’єкта професійної діяльності; ступінь сформованості провідних 

психічних властивостей та якостей як представника певного професійного 

середовища та конкретного фахівця; сформованість професійної свідомості та 

самосвідомості, фахової Я-концепції, системи індивідуальних цінностей 

професійної діяльності та фахового буття; свідома цілеспрямована саморегуляція 

та самодетермінація поведінки й діяльності в певному професійному середовищі; 

готовність і здатність усвідомлено нести повну відповідальність за результати, а 

також наслідки своїх дій, вчинків, поведінки і діяльності в межах виконання 

посадових компетенцій; професійна суб’єктність, тобто професійна 

підготовленість, суб’єктна готовність і фахова здатність бути суб’єктом 

професійної діяльності в певному професійному середовищі» [252, с. 23]. 

Також ми провели бесіди з науковими та науково-педагогічними 

працівниками, найбільш компетентними у сфері досліджуваного явища – 

психофізичної витривалості, а також анкетування слухачів, щоб з’ясувати їх 

думки і ставлення до впливу на розвиток їх психофізичної витривалості як 

майбутніх ПВУ. Визначено, що у майбутніх ПВУ необхідно розвивати такі якості: 

психічну стійкість, управлінське мислення, пам’ять, професійну витривалість, 

вольові якості.  

Таким чином, особливості військово-професійної діяльності, специфіка 

управлінської діяльності офіцерів, різні міркування вчених, науково-педагогічних 

працівників, слухачів на розвиток професійно важливих якостей, результати 

досліджень щодо сутності і змісту психофізичної витривалості [99] дають змогу 

виокремити такі критерії діагностування розвиненості психофізичної 
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витривалості майбутніх ПВУ: ціннісно-мотиваційний, когнітивний, емоційно-

вольовий, професійно-діяльнісний і суб’єктний.  

Ціннісно-мотиваційний критерій є важливим і вирішальним, оскільки 

насамперед дає можливість діагностувати ціннісне ставлення майбутніх ПВУ до 

обраного військового фаху, що впливає на потреби, мотиви та мотивацію в їх 

майбутній військово-професійній діяльності [100, с. 268]. Критерій дає 

можливість з’ясувати сукупність військово-професійних інтересів та мотивацію 

до розвитку психофізичної витривалості. Сформовані цінності і зміст мотивів 

виконують стимуляційну функцію у розвитку психофізичної витривалості 

майбутніх ПВУ.  

Показниками цього критерію є: цінності військово-професійної діяльності 

та мотивація до розвитку психофізичної витривалості.  

Когнітивний критерій дає змогу з’ясувати військово-професійні знання у 

майбутніх ПВУ, які відображають основні когнітивні аспекти, а саме знання 

методів і засобів про розвиток їх психофізичної витривалості, необхідні для 

успішного вирішення поставлених завдань у стандартних та екстремальних 

ситуаціях [100, с. 269]. Отже, майбутні ПВУ мають знати природу своєї 

психофізичної витривалості, методику, методи та засоби її розвитку. 

Показниками цього критерію є: знання методів і засобів розвитку 

психофізичної витривалості, особливостей функціонування нервової системи і 

виникнення психічних станів у стандартних та екстремальних ситуаціях 

військово-професійної діяльності. 

Емоційно-вольовий критерій дає можливість діагностувати розвиненість 

емоційно-вольової складової психофізичної витривалості майбутніх ПВУ. 

Критерій спрямований на з’ясування рівня розвиненості емоційно-вольових 

якостей (мобілізації фізичної і розумової здатності, терпіння, витримки, 

сміливості, рішучості тощо); емоційно-вольової стійкості до тривалих 

напружених дій і навантажень у процесі реалізації посадових компетенцій [100, с. 

269]. 

Показниками цього критерію є: емоційний стан, стресостійкість і соціальна 
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Професійно-діяльнісний критерій дає можливість діагностувати 

практичну здатність майбутніх ПВУ витримувати психофізичні навантаження. 

Критерій спрямований на з’ясування у них навичок, умінь та здатностей, 

необхідних у процесі виконання завдань у різних ситуаціях на фоні втоми: 

фізичної витривалості, практичного мислення, уваги, оперативної пам’яті, 

стійкості функціонування нервової системи протягом тривалого часу [100, с. 269].  

Показниками цього критерію є: фізична витривалість військово-

прикладного характеру, сила нервової системи та психічна лабільність. 

Суб’єктний критерій дає можливість діагностувати суб’єктну здатність 

майбутніх ПВУ до подолання психофізичної втоми, з’ясовувати усвідомлення 

ними необхідності розвитку психофізичної витривалості [100, с. 270]. Цей 

критерій є інтегративним, оскільки допомагає діагностувати суб’єктну здатність 

до самовдосконалення психофізичної витривалості, об’єктивного її 

самооцінювання, самодетермінації та самокорегування.  

Показниками цього критерію є: самооцінка і загальна інтернальність щодо 

розвитку психофізичної витривалості. 

Отже, визначені критерії і показники діагностування розвиненості 

психофізичної витривалості майбутніх ПВУ дають змогу отримані кількісні 

показники трансформувати в якісні, щоб об’єктивно діагностувати ступінь її 

розвиненості. Ми визначили чотири рівні розвиненості психофізичної 

витривалості майбутніх ПВУ: низький, середній, достатній та високий (табл. 2.3). 

Таблиця 2.3  

Критерії та показники діагностування розвиненості психофізичної 

витривалості майбутніх ПВУ 

Критерії Показники Рівні Характеристика рівнів 

  Низький 

Свідоме сприйняття необхідності 

розвитку психофізичної витривалості як 

професійно важливої якості у майбутній 

управлінській діяльності майже відсутнє. 

Ця категорія займає позицію спостерігача, 

пріоритетом є власна матеріальна вигода;  
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Ціннісно-

мотиваційний 

1. Цінності 

фахової 

діяльності. 

2. Мотивація 

до розвитку 

психофізичної 

витривалості. 

 

у мотиваційній сфері спостерігається 

уникнення труднощів; відсутня 

саморефлексія щодо професійного 

вдосконалення; переважає бажання 

здобути освіту без прагнення оволодіти 

глибокими знаннями і розвинути 

професійно важливі якості 

Задовільний 

Виникнення потреби в розвитку 

психофізичної витривалості; прояв 

домінування професійних інтересів над 

особистими; наявність стану тривожності 

і невпевненості в діях у процесі розвитку 

психофізичної витривалості; недостатнє 

розуміння сутності і важливості її 

розвитку 

Достатній 

Достатня вираженість ціннісних 

орієнтацій щодо розвитку психофізичної 

витривалості; бажання здобути необхідні 

знання підкріплене мотивацією; 

усвідомлення цінностей її розвитку та 

достатня мотивація до цього; достатнє 

розуміння сутності і важливості розвитку 

психофізичної витривалості 

Високий 

Сильна вираженість ціннісних 

орієнтацій щодо розвитку психофізичної 

витривалості; високий рівень мотивації до 

її розвитку; високий рівень розуміння 

сутності і важливості її розвитку; 

усвідомлення розвитку психофізичної 

витривалості як професійно важливої 

якості для успішної військово-

професійної діяльності 

Когнітивний 

1. Знання 

методів і 

засобів 

розвитку 

психофізичної 

витривалості. 

2. Знання 

особливостей 

функціонуван-

ня нервової 

системи у 

стандартних та 

екстремальних 

ситуаціях. 

 

Низький 

Незначні знання з проблеми розвитку 

психофізичної витривалості; нерозуміння 

теоретичних основ військово-професійної 

підготовки слухачів, що впливає на 

розвиток їх психофізичної витривалості; 

відсутність знань про особливості 

функціонування нервової системи та 

виникнення психічних станів у 

стандартних та екстремальних ситуаціях; 

відсутність знань про методи, засоби 

розвитку психофізичної витривалості в 

системі військово-професійної підготовки 
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3. Знання 

особливостей 

виникнення 

психічних 

станів у 

стандартних та 

екстремальних 

ситуаціях. 

Задовільний 

Незначні знання з проблеми розвитку 

психофізичної витривалості; незначні 

знання з теоретичних основ військово-

професійної підготовки, що впливає на її 

розвиток; елементарні знання 

особливостей функціонування нервової 

системи та виникнення психічних станів у 

стандартних та екстремальних ситуаціях; 

знання прийомів, методів і засобів 

розвитку психофізичної витривалості в 

системі військово-професійної підготовки 

Достатній 

Достатнє знання теоретичних і 

практичних основ військово-професійної 

підготовки, що впливає на розвиток 

психофізичної витривалості; розуміння 

основних понять, явищ, закономірностей і 

зв’язків психофізичної витривалості; 

розуміння прийомів, методів, технологій і 

засобів її розвитку в системі військово-

професійної підготовки 

Високий 

Системне знання проблем 

психофізичної витривалості; глибокі 

знання теоретичних і практичних основ 

військово-професійної підготовки, що 

впливає на розвиток психофізичної 

витривалості; вміння застосовувати творчі 

підходи до функціонування нервової 

системи та виникнення психічних станів у 

стандартних та екстремальних ситуаціях; 

самостійне розроблення нових методів, 

методик, засобів розвитку психофізичної 

витривалості в системі військово-

професійної підготовки ПВУ 

Емоційно-

вольовий 

1. Емоційний 

стан. 

 

Низький 

Нерозвиненість емоційної реакції на 

розвиток психофізичної витривалості; 

недостатня розвиненість вольових 

якостей для подолання труднощів у 

процесі її розвитку; наявність негативних 

емоцій та вольових якостей у процесі її 

розвитку; недостатня розвиненість 

емоційно-вольових якостей (мобілізації 

фізичних і розумових здатностей, 

терпіння, витримки, сміливості, рішучості 

тощо); слабка емоційно-вольова стійкість 

до тривалих напружень і навантажень 
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2.Стресо-

стійкість і 

соціальна 

адаптація. 

Задовільний 

Наявність позитивної емоційної реакції 

на виконання військово-професійних 

завдань із розвитку психофізичної 

витривалості; розуміння необхідності 

управління психоемоційним станом у 

процесі її розвитку; недостатній вплив 

емоційно-вольових якостей на подолання 

труднощів; поява розуміння необхідності 

розвитку емоційно-вольової стійкості 

Достатній 

Достатня розвиненість емоційно-

вольових якостей для розвитку 

психофізичної витривалості; уміння 

управляти психоемоційним станом у 

процесі військово-професійної діяльності; 

прояв стійкості нервової системи під час 

подолання втоми 

Високий 

Високий рівень розвиненості емоційно-

вольових якостей; емоційно-вольова 

стійкість, що дає змогу виконувати 

довготривалі військово-професійні 

завдання; здатність протистояти втомі; 

висока витривалість нервової системи 

Професійно-

діяльнісний 

1. Фізична 

витривалість. 

 

2. Сила 

нервової 

системи. 

 

3. Психічна 

лабільність. 
 

Низький 

Незначна фізична витривалість, що не 

досягає порогового рівня балів за 

виконання вправ з фізичної підготовки; 

невираженість зусиль у процесі розвитку 

витривалості на навчально-тренувальних 

заняттях з фізичної підготовки; 

нестійкість психічного стану, що 

негативно впливає на психічну роботу 

мозку під час розвитку психофізичної 

витривалості 

 
 Задовільний 

Низька фізична витривалість, яка 

перевищує пороговий рівень балів за 

виконання вправ з фізичної підготовки, 

проте не досягає показників достатнього 

рівня; неповнота докладання зусиль у 

процесі розвитку витривалості на 

навчально-тренувальних заняттях з 

фізичної підготовки; виявлення середньо-

сильної нервової системи у процесі 

розвитку витривалості; недостатня 

стійкість психічного стану, що знижує 

психічну роботу мозку під час розвитку 

психофізичної витривалості 
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Достатній 

Рівень розвиненості фізичної 

витривалості значно перевищує 

пороговий рівень балів за виконання 

вправ із фізичної підготовки; старанність 

у процесі розвитку витривалості на 

навчально-тренувальних заняттях з 

фізичної підготовки; середня сила 

нервової системи у процесі розвитку 

витривалості; стійкий психічний стан, що 

поліпшує психічну роботу мозку із 

розвитку психофізичної витривалості 

Високий 

Висока фізична витривалість; повнота 

докладання зусиль у процесі розвитку 

витривалості на навчально-тренувальних 

заняттях з фізичної підготовки; сильна 

нервова система у процесі розвитку 

витривалості; стійкий психічний стан 

підвищує психічну роботу мозку під час 

розвитку психофізичної витривалості 

Суб’єктний 

1. Самооцінка. 

 

2. Загальна 

інтернальність 

Низький 

Відсутність умінь об’єктивно 

самооцінювати результати розвитку 

психофізичної витривалості; низький 

рівень суб’єктивного контролю; 

несформованість здатності самостійно 

застосовувати знання, навички і вміння з 

розвитку психофізичної витривалості; 

відсутність самоаналізу її розвитку; 

неусвідомлення необхідності її 

самовдосконалення 

  Задовільний 

Зацікавленість у позитивних 

результатах розвитку психофізичної 

витривалості; наявність переконання,  що 

успіхи і невдачі залежать насамперед від 

зовнішніх обставин; усвідомлення 

самостійності застосування знань, 

навичок і вмінь; усвідомлення 

необхідності самовдосконалювати 

психофізичну витривалість; наявність 

самоаналізу її розвитку 

  Достатній 

Усвідомлення необхідності 

вдосконалювати результати розвитку 

психофізичної витривалості; розуміння 

того, що рівень її розвиненості залежить 

насамперед від особистісних і професійно 

важливих якостей; достатня вираженість 

самостійного застосування знань, навичок 

і вмінь; 
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постійне самовдосконалення 

психофізичної витривалості; своєчасний 

самоаналіз рівня її розвиненості; 

наявність рефлексії щодо її розвитку 

Високий 

Усвідомлення необхідності постійного 

вдосконалення результатів розвитку 

психофізичної витривалості; високий 

рівень суб’єктивного контролю; висока 

вираженість самостійного застосування 

знань, навичок і вмінь; систематичне 

самовдосконалення психофізичної 

витривалості; систематичний самоаналіз і 

самооцінювання її розвиненості; свідома 

саморефлексія щодо її розвитку 

 

Отже, результати аналізу наукових джерел підтвердили, що недостатньо 

досліджуваною професійно важливою якістю є психофізична витривалість 

військових фахівців. Під час узагальнення результатів вивчення наукових праць 

вітчизняних і зарубіжних науковців з’ясовано, що проблему розвитку 

психофізичної витривалості майбутніх ПВУ науковці не досліджували. Щоб 

вирішити завдання нашого дослідження, необхідно обґрунтувати критерії і 

показники діагностування психофізичної витривалості майбутніх ПВУ.  

На початку дослідження було з’ясовано зміст понять «критерій» і 

«показник». Ми підтримуємо думку науковців, які наголошують, що 

«…критерій – це важлива й визначальна ознака, яка характеризує різні якісні 

аспекти явища та процесів, їхню сутність, а показник є кількісною 

характеристикою явищ і процесів, які дають змогу зробити висновок про їх стан у 

динаміці» [249, с. 161]. Кожен з визначених критеріїв тісно пов’язаний із 

суб’єктивною позицією особистості, її цілеспрямованою активністю. 

Наукові підходи Н. Вербина [27], С. Жембровського [58], Т. Мацевка [120], 

Н. Орленка [144], В. Фотинюка [223] та ін. сприяли з’ясуванню змісту критеріїв і 

показників професійно важливих якостей офіцерів військового управління. Таким 

чином, особливості військово-професійної діяльності, специфіка управлінської 

діяльності офіцерів, наукові праці учених, науково-педагогічних працівників на 
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розвиток професійно важливих якостей, результати досліджень про сутність і 

зміст психофізичної витривалості [100] дають підстави виокремити такі критерії 

діагностування розвиненості психофізичної витривалості майбутніх ПВУ: 

ціннісно-мотиваційний, когнітивний, емоційно-вольовий, професійно-діяльнісний 

і суб’єктний.  

Для оцінювання та логічного розташування критеріїв діагностування 

досліджуваного явища проведено анкетування з науковими та науково-

педагогічними працівниками, найбільш компетентними у вирішенні порушеного 

проблемного питання. Це підтверджено обчисленням коефіцієнта конкордації 

Кендалла (додаток В). 

 

 

Висновки до розділу 2 

 

1. Спроектовано методику дослідження розвитку психофізичної 

витривалості майбутніх ПВУ, яка полягає у вирішенні п’яти основних завдань і 

містить три взаємозумовлені етапи дослідження її розвитку. 

2. На основі аналізу психолого-педагогічної літератури, специфіки 

військово-професійної діяльності офіцерів органів військового управління та 

опрацювання результатів методу експертного оцінювання було визначено три 

основні педагогічні умови: здійснення педагогічного моделювання розвитку 

психофізичної витривалості майбутніх ПВУ; розроблення авторської методики 

розвитку психофізичної витривалості майбутніх ПВУ; визначення критеріїв і 

показників оцінювання рівнів розвиненості психофізичної витривалості майбутніх 

ПВУ. 

3. Результатом моделювання психофізичної витривалості майбутніх ПВУ є  

суб’єктно-діяльнісна модель її розвитку, складовими якої є такі взаємопов’язані 

блоки: цільово-методологічний, змістовий, суб’єктний, організаційно-

процесуальний, діагностувальний, що відображають мету, завдання, 

методологічні підходи, принципи, компоненти психофізичної витривалості, 
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форми організації навчання, методи, засоби, критерії та показники оцінювання 

рівнів психофізичної витривалості майбутніх ПВУ.  

4. Розроблено авторську методику розвитку психофізичної витривалості 

майбутніх ПВУ, яка ґрунтується на виконанні психофізичних вправ під час 

практичних занять з навчальної дисципліни «Фізичне виховання та спеціальна 

фізична підготовка», факультативного курсу «Витримка та виживання на полі 

бою» та комплексної військово-прикладної вправи є. Її впровадження в освітній 

процес удосконалить зміст військової освіти щодо підготовки військових 

професіоналів на різних рівнях управління для ЗС України. 

5. На підґрунті комплексного наукового аналізу, узагальнення інформації з 

наукових і літературних джерел, анкетування наукових і науково-педагогічних 

працівників, які були експертами, обчислення коефіцієнта конкордації Кендалла 

та його статистичної значущості обґрунтувано критерії (ціннісно-мотиваційний, 

когнітивний, емоційно-вольовий, професійно-діяльнісний та суб’єктний) і 

показники діагностування розвиненості психофізичної витривалості майбутніх 

ПВУ, що досить повно й об’єктивно дає можливість з’ясувати її динаміку. 

Визначено та охарактеризовано чотири рівні її розвиненості: низький, середній, 

достатній та високий.  
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РОЗДІЛ 3 

ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ  

ТА ОБҐРУНТУВАННЯ ЙОГО РЕЗУЛЬТАТІВ 

 

3.1. Загальна методика експериментального дослідження розвитку 

психофізичної витривалості майбутніх професіоналів військового 

управління у сфері оборони оперативно-тактичного рівня в системі 

післядипломної освіти 

 

У другому розділі було визначено й обґрунтовано педагогічні умови 

розвитку психофізичної витривалості майбутніх ПВУ, однією з яких є 

розроблення критеріїв і показників оцінювання рівнів її розвиненості. Відповідно 

до кожного показника було дібрано конкретну методику для якісного визначення 

рівня його розвиненості. 

Експериментальне дослідження спрямоване на з’ясування стану 

сформованості психофізичної витривалості майбутніх ПВУ та практичну 

перевірку педагогічних умов її розвитку, впроваджених в освітній процес ВВНЗ. 

Експериментальне дослідження містило такі етапи: 

констатувальний експеримент полягає у перевірці сформованості 

психофізичної витривалості майбутніх ПВУ та визначенні середнього рангу за 

допомогою програми IBM SPSS Statistics 22 для рівномірного їх розподілу в ЕГ і 

КГ;  

формувальний експеримент полягає у перевірці педагогічних умов розвитку 

психофізичної витривалості майбутніх ПВУ у сфері оборони оперативно-

тактичного рівня в системі післядипломної освіти, порівнянні результатів до та 

після формувального етапу експерименту для встановлення відмінностей у рівнях 

її розвиненості в ЕГ та КГ через визначені компоненти. На цьому етапі було 

використано такий самий діагностичний інструментарій, що і на 

констатувальному етапі експерименту. 
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Мета експерименту полягає в порівнянні результатів ЕГ та КГ до і після 

проведення формувального етапу експерименту, а також перевірці достовірності 

висунутої гіпотези. 

Відповідно до мети було поставлено такі дослідницькі завдання: 

– на початку педагогічного дослідження сформулювати гіпотези щодо 

розвитку психофізичної витривалості у майбутніх ПВУ в системі післядипломної 

освіти шляхом впровадження авторських експериментальних напрацювань; 

– з’ясувати рівні сформованості психофізичної витривалості у слухачів ЕГ і 

КГ на констатувальному етапі експерименту і розподілити слухачів відповідно до 

отриманих результатів на КГ та ЕГ; 

– проаналізувати динаміку розвиненості компонентів психофізичної 

витривалості ЕГ і КГ до і після формувального етапу експерименту та встановити 

статистичну значущість отриманих емпіричних даних. 

Отже, експериментальне дослідження було організовано відповідно до 

визначених етапів педагогічного експерименту та методики діагностування 

(табл. 3.1).  

 

Таблиця 3.1 

Критерії, показники і методики діагностування розвиненості 

психофізичної витривалості майбутніх ПВУ  

Критерії Показники Методики діагностування 

Ц
ін

н
іс

н
о

-

м
о
ти

в
ац

ій
н

и
й

 

Цінності військово-професійної 

діяльності, П1  

Анкета для визначення цінностей військово-

професійної діяльності  

Мотивація до розвитку 

психофізичної витривалості, П2 

Анкета для визначення мотивації до 

розвитку психофізичної витривалості  

К
о
гн

іт
и

в
н

и
й

 

Знання методів і засобів щодо 

розвитку психофізичної 

витривалості, П3 

Анкета діагностування рівнів знань про 

розвиток психофізичної витривалості 

Знання з особливостей 

функціонування нервової 

системи, П4 

Анкета діагностування рівнів знань про 

розвиток психофізичної витривалості 

Знання з особливостей 

виникнення психічних станів, 

П5 

Анкета діагностування рівнів знань про 

розвиток психофізичної витривалості 
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Продовження табл. 3.1 
Е

м
о
ц

ій
н

о
-

в
о
л
ь
о
в
и

й
 

Емоційний стан, П6 
Методика самооцінювання емоційного стану 

Уессмана – Рікса 

Стресостійкість і соціальна 

адаптованість, П7 

Методика визначення стресостійкості і 

соціальної адаптації Т. Холмса й Р. Раге 

П
р
о
ф

ес
ій

н
о

- 

д
ія

л
ь
н

іс
н

и
й

 

Фізична витривалість військово-

прикладного характеру, П8 

Таблиці нарахування балів за виконання 

вправ із фізичної підготовки (ТНФП-2014) 

Сила нервової системи, П9 

Методика визначення властивостей нервової 

системи за психомоторними якостями 

(теппінг-тест) Є. Ільїна 

Психічна лабільність, П10 
Методика «Інтелектуальна лабільність» 

(модифікація тесту С. Костроміна) 

С
у
б
’є

к
тн

и
й

 

Самооцінка, П11 

Методика визначення самооцінки рівня 

ситуативної та особистісної тривожності 

Ч. Д. Спілбергера – Ю. Л. Ханіна 

Загальна інтернальність, П12 
Методика визначення «Локус контролю» (за 

О. Г. Ксенофонтовою) 

 

Для проведення експериментального дослідження було рівномірно 

розподілено майбутніх ПВУ в ЕГ та КГ по 19 слухачів у кожній. У цих групах 

діагностувався рівень сформованості психофізичної витривалості на 

констатувальному етапі та рівень її розвиненості на формувальному етапі 

експерименту відповідно до визначених методик. Для розуміння їх використання 

у процесі експериментального дослідження потрібно було з’ясувати послідовність 

їх застосування та методику інтерпретації даних.  

Для діагностування показника П1 «цінності військово-професійної 

діяльності» було використано анкету для визначення цінностей військово-

професійної діяльності у майбутніх ПВУ (додаток Г). Анкета містить 20 

тверджень і чотири шкали оцінювання. Найвища оцінка за шкалою передбачає 

повне погодження з твердженням, а найнижча – незгоду. Всі твердження поділені 

на прямі і непрямі питання. Максимальна кількість балів, які можна набрати, – 80, 

мінімальна – 20. За кількістю набраних балів можна визначити конкретний рівень 

цінностей фахової діяльності слухача: якщо набрано від 66 до 80, то він має 
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високий рівень, від 51 до 65 – достатній рівень, від 36 до 50 – середній рівень, від 

20 до 35 – низький рівень. Чим більше слухачів мають високий показник 

цінностей військово-професійної діяльності, тим легше та більш зацікавлено вони 

сприйматимуть і виконуватимуть всі завдання з розвитку їх психофізичної 

витривалості.  

Наступним показником ціннісно-мотиваційного критерію є П2 – «мотивація 

до розвитку психофізичної витривалості». Його діагностовано за допомогою 

анкети (додаток Д), спрямованої на визначення мотивації до розвитку 

психофізичної витривалості майбутніх ПВУ. Цю анкету розроблено на основі 

методики Р. Наговіцина [129, с. 424–425]. Респонденти ознайомлюються зі 

змістом мотивів, які досить повно характеризують конкретний мотив до розвитку 

психофізичної витривалості, та проранжовують групи мотивів від 1 до 12 

(найвищий ранг – 1, найнижчий – 12).  

Опрацьовано отримані результати за такою формулою:  

 

X = М1 × 3 + М2 × 2 + М3 + М4 – 1,                  (3.1) 

де X – загальна кількість балів; М1 – мотив 1-го рангу; М2 – мотив 2-го рангу; М3 – 

мотив 3-го рангу; М4 – мотив 4-го рангу.  

Кожна група мотивів має різні початкові бали: професійно орієнтовані – 10, 

психолого значущі – 9, оздоровчі – 8, рухово-діяльні – 7, пізнавально-розвиваючі – 

6, виховно-творчі – 5, естетичні – 4, змагально-конкурентні – 3, комунікативні – 2, 

статусно-лідерські – 1, культурно-соціологічні – 0, адміністративні – (−1). 

На основі опрацьованих результатів було визначено конкретний рівень 

мотивації до розвитку психофізичної витривалості майбутніх ПВУ, а саме: 

високий рівень – внутрішня позитивна мотивація – понад 52 бали; достатній 

рівень – внутрішня незначна мотивація – від 42 до 51 бала; середній рівень – 

зовнішня позитивна мотивація – від 32 до 41 бала; низький рівень – відсутність 

мотивації або зовнішня незначна мотивація – менше 31 бала. 

Усі показники когнітивного критерію П3 – «знання методів і засобів 

розвитку психофізичної витривалості», П4 – «знання особливостей 
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функціонування нервової системи», П5 – «знання особливостей виникнення 

психічних станів» було визначено за допомогою розробленої нами анкети 

діагностування рівнів знань про розвиток психофізичної витривалості майбутніх 

ПВУ (додаток Е). Анкета спрямована на визначення у слухачів рівня знань, що 

сприятимуть розвитку їх психофізичної витривалості. Анкета містить 15 питань, 

на кожний показник – по п’ять питань. Респонденти мають вибрати правильну 

відповідь, яку буде оцінено 3 балами. Інтерпретація даних полягає у визначенні 

суми балів. Якщо майбутній ПВУ набрав менше 18 балів, ми зараховували його 

до групи з низьким рівнем знань про розвиток психофізичної витривалості за 

когнітивним критерієм, від 19 до 29 балів – до середнього, від 30 до 38 – до 

достатнього, від 39 до 45 – до високого. 

На різних етапах експериментального дослідження ми також визначали 

рівень розвиненості показника емоційно-вольового критерію П6 «емоційний стан» 

за методикою самооцінювання емоційного стану Уессмана – Рікса [84, с. 94-97], 

яка складається з таких шкал: «Спокійність – тривожність», «Енергійність – 

втомленість», «Піднесення – пригніченість», «Впевненість у собі – безпорадність» 

(додаток Ж). Респонденти мають обрати одне твердження з 10-и в кожній шкалі. 

Після цього було обчислено їх інтегральний показник емоційного стану за 

формулою 

 

ЕС = (І1 + І2 + І3 + І4) / 4,                      (3.2) 

 

де ЕС – інтегральний показник емоційного стану; І1, І2, І3 та І4 – індивідуальні 

показники за відповідними шкалами. 

Інтегральний показник може змінюватися від 1 до 10 (1 – низький рівень, 

10 – високий рівень). Якщо показник перебуває в межах 8…10 балів, його можна 

інтерпретувати як дуже добрий (високий рівень) емоційний стан респондента, у 

межах 6…7 балів – як добрий (достатній рівень), 4…5 балів – як погіршений 

(середній рівень), 1…3 бали – як поганий і дуже поганий (низький рівень). 
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Для визначення показника П7 «стресостійкість і соціальна адаптованість» ми 

застосовували методику визначення стресостійкості й соціальної адаптації 

Т. Холмса та Р. Раге (додаток И). У методиці описано 40 життєвих подій, слухачі 

мали визначити ті з них, які протягом року відбувалися у їхньому житті та 

обчислити середнє арифметичне значення. Якщо подія виникала в їх житті більше 

одного разу, то респонденти отриманий результат множили на кількість разів. 

Підрахунок суми балів дав можливість відтворити їх реальний стан стресу. За 

допомогою цієї методики також можна визначити ступінь опірності стресу 

респондентів. Опрацьовані результати дають підстави для виявлення небезпеки: 

велика кількість балів вказує на наявність сигналу тривоги і передбачає 

проведення заходів для ліквідації стресу. Отримані результати інтерпретовано 

так: 150–199 – високий ступінь опірності стресу, 200–249 – достатній, 250–299 – 

середній, 300 і більше балів – низький ступінь (уразливість). 

Також підрахована сума балів виражає (у цифрах) ступінь стресового 

навантаження респондентів: якщо хтось набрав понад 300 балів, це означає 

реальну небезпеку, тобто загрозу психосоматичного захворювання через 

наближеність до фази нервового вигорання. 

У контексті визначення показника П8 «фізична витривалість військово-

прикладного характеру» професійно-діяльнісного критерію ми використовували 

кількісні показники оцінювання рівнів її розвиненості (додаток К), наведені в 

таблицях нарахування балів за виконання вправ із загальної витривалості 

майбутніх ПВУ [170, с. 134-135] та визначення критеріїв їх готовності до 

виконання військово-прикладних вправ, що впливають на розвиненість їх 

спеціальної витривалості (ТНФП-2014) [170, с. 145]. Для визначення загальної 

витривалості майбутні ПВУ виконували такі вправи: підтягування на перекладині, 

згинання та розгинання рук в упорі на брусах, комплексна силова вправа, біг на 1, 

2 і 3 км, а для перевірки їх спеціальної витривалості – загальну контрольну вправу 

на смузі перешкод, човниковий біг 6 × 100 м, марш-кидок на 5 км і військово-

прикладне плавання. Ці вправи були виконані під час практичних занять з  
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навчальної дисципліни «Фізичне виховання та спеціальна фізична підготовка» та 

факультативного курсу «Витримка та виживання на полі бою». 

Показник П9 «сила нервової системи» було діагностовано за допомогою 

методики визначення властивостей нервової системи за психомоторними 

якостями (теппінг-тест) Є. Ільїна (додаток Л).  

Зазначимо, що під час розроблення методики максимальний темп 

вимірювався впродовж 1…1,5 хв, однак, пересвідчившись, що найважливішу для 

діагностики інформацію можна одержати впродовж перших 20…25 с, а тривала 

робота призведе лише до втрати часу і сил досліджуваного, час тестування було 

обмежено 30 с. Зрештою завдання тесту полягало у виявленні зсувів у 

центральній нервовій системі, а не сили м’язів. Щоправда, у суб’єктів зі слабкою 

нервовою системою фізична втома все одно виникала навіть після 30-секундної 

роботи. Однак з точки зору механізмів розвитку втоми між різними видами втоми 

спостерігаються істотні відмінності. Так, під час роботи помірної та високої 

інтенсивності основні причини втоми пов’язані з вегетатикою, а під час роботи 

максимальної інтенсивності (як у теппінг-тесті) – з розвитком запорогового 

гальмування у нервових центрах [126, с. 189].  

Мета теппінг-тесту полягає у вимірюванні максимального темпу рухів 

кистю руки, що, на думку Є. Ільїна, є опосередкованим показником типу нервової 

системи. Зміст завдання тесту полягає у тому, що респондентам потрібно 

поставити якнайбільше крапок у кожному квадраті за 5 с та упродовж 30 с 

утримати максимальний темп роботи. Показники фіксуються кожні 5 с і за 6-ма 

отриманими точками на графіку будується крива зміни темпу рухів кистю руки.  

Отже, за допомогою методики теппінг-тесту можна визначити витривалість 

нервової системи майбутніх ПВУ, а для визначення сили їх нервової системи 

необхідно дотримуватись умови виконання тесту, що передбачає роботу в 

максимальному темпі, (якщо цю умову не дотримано, діагностика буде 

некоректною). 

Для визначення показника П10 «психічна лабільність» ми використовували 

методику «Інтелектуальна лабільність», модифіковану С. Костроміною 



149 

‘ 

(додаток М). Ця методика передбачає, що респонденти утримуватимуть високу 

концентрацію уваги та швидкість реакції на пропоноване завдання із визначеним 

терміном його виконання, що сукупно відобразить здатність досліджуваного до 

короткочасної інтенсивної діяльності. Крім того, методика містить перелік 

завдань, спрямованих на виявлення у респондентів вміння орієнтуватися на умови 

завдання: уваги та зосередженості на конкретному завданні, виконанні та 

враховуванні кількох вимог одночасно (мислення, оперативної пам’яті).  

Для виконання завдань майбутні ПВУ мали відповісти на нескладні 

запитання на спеціальному бланку протягом обмеженого часу (3…4 с). 

Особливість методики полягає у чіткому виголошенні експериментатором 

завдання та номера квадрата, оскільки номери завдань і квадратів на бланку не 

збігаються. Визначення рівнів інтелектуальної лабільності діагностується за 

шкалою: 0…2 помилки – висока лабільність майбутнього ПВУ (високий рівень); 

3…4 помилки – середня лабільність (достатній рівень); 5…7 помилок – низька 

здатність до навчання (середній рівень), 7 помилок і більше – низька успішність у 

будь-якій діяльності, у т.ч. навчальній (низький рівень).  

Суб’єктний критерій представлено двома показниками. Перший – П11 

«самооцінка» ми діагностували за методикою визначення самооцінки рівня 

ситуативної та особистісної тривожності, розробленою Ч. Спілбергером і 

адаптованою Ю. Ханіним (додаток Н). Мета методики полягає у визначенні 

самооцінки рівня тривожності майбутніх ПВУ саме в цей момент: реактивної 

тривожності як стану та особистісної тривожності – як стійкої характеристики 

після виконання довготривалих вправ. 

Методика містить дві шкали: самооцінки реактивної тривожності та 

самооцінки особистісної тривожності, кожна з яких має по 20 тверджень. 

Особливість цієї методики полягає в тому, що респонденти не мають довго 

замислюватися над твердженнями, оскільки правильних чи неправильних 

варіантів відповідей немає. 

Показники реактивної тривожності (РТ) та особистісної тривожності (ОТ) 

обчислюють за такими за формулами:  
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РТ = Σ1 – Σ2 + 50,                                      (3.3) 

 

де Σ1 – сума закреслених на бланку цифр за пунктами шкали 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 

14, 17, 18; Σ2 – сума інших закреслених цифр (пункти 1, 2, 5, 8, 10, 11, 15, 16, 19, 

20);  

 

ОТ = Σ1 – Σ2 + 35,                                                          (3.4) 

 

де Σ1 – сума закреслених цифр на бланку за пунктами шкали 22, 23, 24, 25, 28, 29, 

31, 32, 34, 35, 37, 38, 40; Σ2 – сума інших цифр за пунктами 21, 26, 27, 30, 33, 36, 

39.  

Для інтерпретації результатів самооцінювання рівня ситуативної та 

особистісної тривожності майбутніх ПВУ було використано такі оцінки: 0…30 

балів – низький рівень тривожності; 31…37 балів – середній рівень тривожності; 

38…45 балів – достатній рівень тривожності; вище 45 балів – високий рівень 

тривожності. 

Другий показник – П12 «загальна інтернальність» було перевірено за 

допомогою методики визначення «Локус контролю», розробленої 

О. Ксенофонтовою (додаток П). Методика спрямована на дослідження локусу 

контролю майбутніх ПВУ за допомогою 40 тверджень. Респондентам ЕГ та КГ 

було запропоновано погодитися чи не погодитися із кожним висловлюванням. Ця 

методика дає можливість діагностувати переконання майбутніх ПВУ стосовно 

локалізації їх сил, які впливають на різні процеси військово-професійної 

діяльності, керують ними та контролюють їх. Якщо після опрацювання 

результатів респонденти показали високу інтернальність, вони вирізняються 

впевненістю в собі та мають досить високий рівень розвитку саморегуляції в 

життєдіяльності, якщо низьку інтернальність – менше впевнені у собі та 

потребують психологічної допомоги. Очевидно, що низький рівень інтернальності 

майбутніх ПВУ не дає їм змоги самостійно вирішувати різні військово-професійні 

завдання. 
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Для інтерпретації результатів було використано таку шкалу оцінювання: 

1…70 балів – низький рівень; 71…110 балів – середній рівень; 111…140 балів – 

достатній рівень; 141…186 балів – високий рівень інтернальності. 

Зазначимо, що послідовність застосування цих методик було визначено на 

підставі експертного оцінювання компонентів психофізичної витривалості 

майбутніх ПВУ, що дало змогу визначити порядок педагогічного впливу, який 

найефективніше сприятиме їх розвиненості.  

 

 

3.2. Аналіз результатів констатувального етапу експерименту 

 

Вивчення наукових праць щодо діагностування розвиненості професійно 

важливих якостей різних фахівців показав необхідність використання методів 

математичної статистики для аналізу отриманих експериментальних даних, а 

також доведення їх статистичної значущості як результату експериментального 

впливу. Зокрема, методи математичної статистики застосовували такі науковці: 

Н. Вербин – для статичного доведення результатів експериментального 

дослідження розвитку професійної витривалості майбутніх магістрів військового 

управління [30]; В. Веселов – для висвітлення результатів формування 

психофізичних якостей курсантів ВВНЗ на основі розвитку витривалості [32]; 

В. Кива – для показу результатів формувального етапу педагогічного 

експерименту щодо розвитку інформаційно-комунікаційної компетентності 

викладачів системи військової освіти [79]; Н. Орленко – для отримання 

результатів дослідження професійно-прикладної фізичної підготовки майбутніх 

пілотів [144]; Л. Федотова – для висвітлення результатів розвитку професійно 

важливих якостей і психоемоційного стану майбутніх менеджерів державної 

служби [215]; В. Шемчук – для доведення результатів експериментального 

дослідження щодо розвитку управлінського мислення майбутніх магістрів 

військового управління [233] та ін.  
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Підґрунтям для визначення методів математичної статистики, аналізу 

результатів експериментального дослідження та перевірки їх статистичної 

значущості щодо розвиненості психофізичної витривалості майбутніх ПВУ в 

системі післядипломної освіти є праці С. Гончаренка [42], В. Донченка [52], 

О. Жильцова [60], В. Руденка [185], Ю. Слепка [199] та ін. 

Завершальний етап впровадження педагогічних умов розвитку 

психофізичної витривалості майбутніх ПВУ полягає у проведенні статистичного 

аналізу результатів констатувального та формувального експериментів.  

Зазначимо, що експеримент (від лат. exsperimentum – випробовую) – форма 

пізнання об’єктивної дійсності, один із основних методів наукового дослідження, 

у т.ч. військово-педагогічних явищ. У ході експерименту дослідник створює 

специфічні експериментальні умови у педагогічному процесі згідно з його 

дослідницьким задумом, щоб його реалізувати, організувати цілеспрямоване 

спостереження за ним і чітко зафіксувати його хід і результати. Експеримент 

доцільно застосовувати в ситуаціях, коли необхідно перевірити певні педагогічні 

гіпотези [251, с. 350]. 

Перед проведенням експериментального дослідження та діагностуванням 

його результатів слід чітко визначити критерії та показники оцінювання 

розвиненості психофізичної витривалості груп загалом і за компонентами 

психофізичної витривалості. Для цього ми обґрунтували критерії та 

показники [92], а відповідно до них визначили методики для проведення вхідного 

та вихідного діагностування розвиненості психофізичної витривалості майбутніх 

ПВУ (див. табл. 3.1). 

Для вирішення завдань експериментального дослідження необхідно 

сформулювати гіпотезу щодо розвитку психофізичної витривалості майбутніх 

ПВУ. У психолого-педагогічних дослідженнях науковці виокремлюють наукову і 

статистичну гіпотези. Так, В. Ягупов зазначає, що «гіпотеза військово-

педагогічного дослідження має передбачати, які організаційні форми педагогічної 

діяльності найкраще використовувати для вирішення певного військово-

педагогічного завдання, які умови є провідними, а які – такими, що корегують, 
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який засіб вирішення військово-педагогічного завдання є ефективним...» 

[251, с. 77]. 

Отже, наукову гіпотезу необхідно сформулювати у процесі роздумів над 

метою дослідницької роботи, а саме з’ясувати зв’язки між досліджуваними 

явищами для гіпотетичного вирішення певної педагогічної проблеми, у нашому 

випадку – розвиненості компонентів психофізичної витривалості під 

експериментальним впливом і з’ясування рівня їх розвиненості під впливом 

авторських експериментальних умов.  

Зокрема статистична гіпотеза полягає у встановленні зв’язків між 

вибірковими сукупностями (ЕГ і КГ) на основі фіксування результатів 

педагогічного експерименту і підтвердження статистично значущих відмінностей 

отриманих експериментальних результатів в ЕГ порівняно з КГ за допомогою 

методів математичної статистики. У нашому дослідженні статистична гіпотеза 

передбачає порівняння результатів розвиненості психофізичної витривалості в ЕГ 

і КГ до і після формувального експерименту в цілому і за його компонентами, а 

також встановлення статистично значущих відмінностей між отриманими 

результатами як ефекту впливу впроваджених експериментальних умов.  

Зазначимо, що процедура статистичної інтерпретації отриманих 

експериментальних даних полягає в оцінюванні їх еквівалентностей і 

розбіжностей. Під час перевірки гіпотез ми використовували лише дві статистичні 

гіпотези:  

Н0 – гіпотеза про наявність збіжності в отриманих експериментальних 

даних між двома групами (експериментальною та контрольною), в якій дослідник 

припускає, що нова методика, новий метод, прийом чи технологія не мають 

якихось переваг, тому від початку дослідник готовий зайняти наукову позицію 

«різниця між новою і старою методикою дорівнює нулю»;  

Н1 – гіпотеза про наявність розбіжності між двома групами 

(експериментальною та контрольною), в якій зроблено припущення про переваги 

нової методики порівняно з наявними, тобто в ЕГ отримано статистично значущі 

зміни.  
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Підтвердження альтернативної гіпотези вказує на правильність 

статистичного твердження Н1, а підтвердження основної – на відсутність 

розбіжностей. Саме альтернативні гіпотези відіграють головну роль в алгоритмі 

оцінювання ефективності педагогічних нововведень у разі застосування 

непараметричних методів математичної статистики [42, с. 53].  

Для перевірки статистичної значущості отриманих результатів щодо 

розвиненості психофізичної витривалості майбутніх ПВУ на констатувальному та 

формувальному етапах експерименту ми використовували критерій U Манна – 

Вітні для незалежних вибірок. Цей метод визначає зону значень між двома 

числовими рядами, що перехрещуються, і полягає в тому, що менше емпіричне 

значення критерію Uемп означає більшу імовірність того, що відмінності 

достовірні.  

Сформулюємо статистичні гіпотези експериментального дослідження. 

Основну (Н0) гіпотезу прийнято за умови, що немає статистично значущих 

відмінностей між рівнями розвиненості психофізичної витривалості, яку ми 

спостерігаємо в ЕГ і КГ; альтернативну (Н1) – за умови, що відмінності в рівнях її 

розвиненості в ЕГ і КГ є статистично значущими.  

З’ясування сформованості психофізичної витривалості майбутніх ПВУ на 

констатувальному етапі експерименту полягає у вимірюванні та обчисленні його 

результатів. Для статистичного опрацювання емпіричних даних ми 

використовували програмне забезпечення IBM SPSS Statistics 22 і Microsoft Office 

Excel. Експериментальним дослідженням було охоплено 38 слухачів оперативно-

тактичного рівня підготовки командно-штабного інституту застосування військ 

(сил), які здобували освіту за спеціальністю 253 «Військове управління (за видами 

збройних сил)» у Національному університеті оборони України імені Івана 

Черняховського та були розподіленні на ЕГ (n1=19) і КГ (n2=19). За результатами 

статистичного опрацювання отриманих даних було з’ясовано такі тенденції: 

низький рівень сформованості психофізичної витривалості майбутніх ПВУ 

наявних у 26,32 % учасників ЕГ і 31,57 % учасників КГ, середній – у 47,37 % 

учасників ЕГ і 42,11 % учасників КГ, достатній – у 21,05 % учасників ЕГ і 15,79 % 
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учасників КГ, високий – у 5,26 % учасників ЕГ і 10,53 % учасників КГ. Аналіз 

отриманих результатів в ЕГ і КГ за кожним компонентом показав, що низький і 

середній рівні сформованості переважають достатній і високий (табл. 3.2).  

 

Таблиця 3.2 

Статистичні результати констатувального етапу експерименту щодо 

сформованості психофізичної витривалості майбутніх ПВУ 

Компоненти 

психофізичної 

витривалості 

Групи 

Рівні сформованості психофізичної витривалості 

Високий Достатній Середній Низький 

кіл. % кіл. % кіл. % кіл. % 

Ціннісно-

мотиваційний 

ЕГ 2 10,53 4 21,05 10 52,63 3 15,79 

КГ 2 10,53 4 21,05 9 47,37 4 21,05 

Когнітивний 
ЕГ 1 5,26 3 15,79 10 52,63 5 26,32 

КГ 1 5,26 2 10,53 10 52,63 6 31,58 

Емоційно-вольовий 
ЕГ 1 5,26 3 15,79 10 52,63 5 26,32 

КГ 1 5,26 3 15,79 9 47,37 6 31,58 

Професійно-

діяльнісний 

ЕГ 1 5,26 4 21,05 7 36,84 7 36,84 

КГ 2 10,53 4 21,05 7 36,84 6 31,58 

Суб’єктний 
ЕГ 2 10,53 4 21,05 7 36,84 6 31,58 

КГ 3 15,79 3 15,79 7 36,84 6 31,58 

Сформованість 

психофізичної 

витривалості 

ЕГ 1 5,26 4 21,05 9 47,37 5 26,32 

КГ 2 10,53 3 15,79 8 42,11 6 31,57 

 

Для порівняння результатів вхідного діагностування сформованості 

психофізичної витривалості досліджуваних необхідно визначити емпіричне та 

критичне значення U-критерію. За допомогою програми IBM SPSS Statistics 22 ми 

обчислили її сформованість (див. табл. 3.2) і визначили емпіричне значення U-

критерію, Uемп=176, а критичне значення U-критерію взяли з таблиці критичних 

значень U-критерію Манна – Вітні для рівня статистичної значущості р ≤ 0,05, 

Uкр=123 [185, с. 288]. Оскільки Uемп = 176 > Uкр=123, то прийнято основну гіпотезу 

Н0. Зазначимо, що U-критерій Н0 приймаємо за умови, що Uемп > Uкр. На рис. 3.1 

відображено сформованість психофізичної витривалості досліджуваних і 

значення середнього рангу – 19,74 в ЕГ і 19,26 у КГ, що підтверджує статистичну 

однорідність цих груп. 
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2 – низький рівень сформованості; 3 – середній; 4 – достатній; 5 – високий. 

Рис. 3.1. Сформованість психофізичної витривалості учасників ЕГ і КГ 

після констатувального етапу експерименту 

 

Отже, прийнята Н0 на рівні статистичної значущості 0,05 дає підстави 

вважати, що у сформованості психофізичної витривалості в ЕГ і КГ немає 

статистично значущих відмінностей, тобто групи рівномірно розподілені та 

однорідні.  

 

 

3.3. Статистична інтерпретація результатів формувального етапу 

експерименту 

 

Після проведення формувального етапу експерименту ЕГ і КГ повторно 

були продіагностовані за тими ж критеріями та показниками, що і після 

констатувального етапу. За результатами формувального етапу експерименту 

щодо розвиненості психофізичної витривалості майбутніх ПВУ та з’ясування її 

рівнів отримано такі значення: низький рівень – у 10,53 % учасників ЕГ і 21,05 % 

учасників КГ, середній – у 15,79 % учасників ЕГ і 47,37 % учасників КГ, 

достатній – у 47,37 % учасників ЕГ і 21,05 % учасників КГ, високий – у 26,32 % 

учасників ЕГ і 10,53 % учасників КГ (табл. 3.3). Порівнюючи отримані 

статистичні дані діагностування психофізичної витривалості досліджуваних з 
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даними констатувального етапу експерименту, спостерігаємо, що в ЕГ кількість 

досліджуваних осіб із високим і достатнім рівнями її розвиненості збільшилась, а 

із середнім та низьким рівнями – значно зменшилася порівняно з КГ. 

 

Таблиця 3.3 

Результати формувального етапу експерименту щодо розвиненості  

психофізичної витривалості майбутніх ПВУ  

Компоненти 

психофізичної 

витривалості 

Групи 

Рівні розвиненості психофізичної витривалості 

Високий Достатній Середній Низький 

кіл. % кіл. % кіл. % кіл. % 

Ціннісно-

мотиваційний 

ЕГ 6 31,58 8 42,11 3 15,79 2 10,53 

КГ 3 15,79 4 21,05 8 42,11 4 21,05 

Когнітивний 
ЕГ 5 26,32 9 47,37 3 15,79 2 10,53 

КГ 2 10,53 4 21,05 9 47,37 4 21,05 

Емоційно-вольовий 
ЕГ 5 26,32 8 42,11 4 21,05 2 10,53 

КГ 2 10,53 5 26,32 9 47,37 3 15,79 

Професійно-

діяльнісний 

ЕГ 6 31,58 9 47,37 3 15,79 1 5,26 

КГ 2 10,53 5 26,32 9 47,37 3 15,79 

Суб’єктний 
ЕГ 5 26,32 9 47,37 3 15,79 2 10,53 

КГ 3 15,79 4 21,05 8 42,11 4 21,05 

Розвиненість 

психофізичної 

витривалості 

ЕГ 5 26,32 9 47,37 3 15,78 2 10,53 

КГ 2 10,53 4 21,05 9 47,37 4 21,05 

 

Для порівняння отриманих результатів формувального етапу експерименту 

в ЕГ та КГ необхідно визначити і критичне значення U-критерію. Після 

інтерпретації даних про рівні розвиненості психофізичної витривалості майбутніх 

ПВУ у програмі IBM SPSS Statistics 22 було визначено емпіричне значення  

U-критерію (Uемп = 106,5), при цьому критичне значення U-критерію згідно з 

таблицею критичних значень U-критерію Манна – Вітні становить Uкр = 123  

(р ≤ 0,05) [185, с. 288]. Порівняємо емпіричне і критичне значення U-критерію. 

Оскільки Uемп = 106,5 < Uкр = 123, то приймаємо альтернативну гіпотезу (Н1). 

Зазначимо, що U-критерій в Н1 може бути прийнято за умови Uемп < Uкр. На 

рис. 3.2 відображено рівні розвиненості психофізичної витривалості майбутніх 

ПВУ та значення середнього рангу (23,39 в ЕГ і 15,61 у КГ), що підтверджує 

статистичну неоднорідність цих груп. 
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2 – низький рівень розвиненості; 3 – середній; 4 – достатній; 5 – високий. 

Рис. 3.2. Розвиненість психофізичної витривалості майбутніх ПВУ після 

проведення формувального етапу експерименту 

 

Для чіткішого відображення змін у рівнях розвиненості психофізичної 

витривалості майбутніх ПВУ необхідно проаналізувати і порівняти результати 

констатувального та формувального експериментів за всіма шкалами кожного її 

компонента. Зокрема аналіз та узагальнення емпіричних експериментальних 

даних ціннісно-мотиваційного компонента слухачів в ЕГ і КГ показали значні 

зміни у його шкалах (табл. 3.4, рис. 3.3), особливо в ЕГ, а саме: 

– високий рівень шкали «цінності військово-професійної діяльності» в ЕГ 

після формувального етапу експерименту зріс з 10,53 % до 31,58 %, достатній – з 

21,05 % до 42,11 %, середній – знизився з 57,89 % до 15,79 %, низький – 

залишився без змін 10,53 %, а у слухачів КГ високий рівень збільшився з 10,53 % 

до 15,79 %, достатній – з 15,79 % до 21,05 %, тобто незначно зросли, середній – 

зменшився з 52,63 % до 47,37 %, низький – з 21,05 % до 15,79 %, тобто 

зменшилися незначно; 

– високий рівень шкали «мотивація розвитку психофізичної витривалості» 

слухачів ЕГ зріс з 15,79 % до 26,32 %, достатній – з 21,05 % до 42,11 %, середній – 

знизився з 47,37 % до 21,05 %, низький – з 15,79 % до 10,53 %, а у КГ високий –  
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зменшився з 15,79 % до 10,53 %, достатній – з 26,32 % до 21,05 %, середній – 

збільшився з 36,84 % до 42,11 %, низький – з 21,05 % до 26,32 %, тобто незначно 

зросли. 

 

Таблиця 3.4 

Рівні розвиненості шкал ціннісно-мотиваційного компонента психофізичної 

витривалості майбутніх ПВУ до та після формувального етапу експерименту 

Шкали Рівні  

До експерименту Після експерименту 

ЕГ КГ ЕГ КГ 

n1 = 19 % n2 = 19 % n1 = 19 % n2 = 19 % 

Цінності 

військово-

професійної 

діяльності 

Високий 2 10,53 2 10,53 6 31,58 3 15,79 

Достатній 4 21,05 3 15,79 8 42,11 4 21,05 

Середній 11 57,89 10 52,63 3 15,79 9 47,37 

Низький 2 10,53 4 21,05 2 10,53 3 15,79 

Мотивація до 

розвитку 

психофізичної 

витривалості 

Високий 3 15,79 3 15,79 5 26,32 2 10,53 

Достатній 4 21,05 5 26,32 8 42,11 4 21,05 

Середній 9 47,37 7 36,84 4 21,05 8 42,11 

Низький 3 15,79 4 21,05 2 10,53 5 26,32 

Розвиненість 

ціннісно-

мотиваційного 

компонента 

Високий 2 10,53 2 10,53 6 31,58 3 15,79 

Достатній 4 21,05 4 21,05 8 42,11 4 21,05 

Середній 10 52,63 9 47,37 3 15,79 8 42,11 

Низький 3 15,79 4 21,05 2 10,53 4 21,05 

 

На рис. 3.3 відображено, що в ЕГ відбулося значне зростання кількості 

слухачів із високим (з 10,53 % до 31,58 %) і достатнім (з 21,05 % до 42,11 %) 

рівнями розвиненості ціннісно-мотиваційного компонента, а також 

спостерігається позитивна динаміка щодо зменшення середнього (з 56,63 % до 

15,79 %) та низького (з 15,79 % до 10,53 %) його рівнів. У КГ не відбулися 

статистично значущі зміни у рівнях його розвиненості. 
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Рис. 3.3. Динаміка рівнів розвиненості ціннісно-мотиваційного компонента 

психофізичної витривалості майбутніх ПВУ до та після формувального 

експерименту, %  

 

Аналіз і статистичне опрацювання емпіричних даних когнітивного 

компонента показав статистично значущі зміни у його шкалах в ЕГ після 

формувального експерименту (табл. 3.5, рис. 3.4), зокрема такі: 

– високий рівень шкали «знання методів і засобів про розвиток 

психофізичної витривалості» в ЕГ зріс з 10,53 % до 26,32 %, достатній – з 15,79 % 

до 47,37 %, середній – знизився з 52,63 % до 15,79 %, низький – знизився з 

21,05 % до 10,53 %, а в КГ високий рівень залишився без змін 10,53 %, достатній 

– збільшився з 5,26 % до 26,32 %, середній – зменшився з 63,16 % до 47,37 %, 

низький – з 21,05 % до 15,79 %; 

– високий рівень шкали «знання про особливості функціонування нервової 

системи» в ЕГ зріс з 10,53 % до 21,05 %, достатній – з 10,53 % до 47,37 %, 

середній – знизився з 42,11 % до 15,79 %, низький – з 36,84 % до 15,79 %, а в КГ 

високий зріс із 5,26 % до 10,53 %, достатній – з 10,53 % до 21,05 %, середній – 

зменшився з 47,37 % до 42,11 % , низький – з 36,84 % до 26,32 %; 

– високий рівень шкали «знання про особливості виникнення психічних 

станів» в ЕГ зріс з 5,26 % до 26,32 %, достатній – з 15,79 % до 47,37 %, середній – 
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знизився з 52,63 % до 21,05 %, низький – з 26,32 % до 5,26 %, а в КГ високий 

збільшився з 5,26 % до 10,53 %, достатній – з 10,53 % до 21,05 %, тобто 

збільшився незначно, середній – зменшився з 47,37 % до 42,11 %, низький – з 

36,84 % до 26,32 %. 

 

Таблиця 3.5 

Рівні розвиненості шкал когнітивного компонента психофізичної 

витривалості майбутніх ПВУ до та після формувального експерименту 

Шкали Рівні 

До експерименту Після експерименту 

ЕГ КГ ЕГ КГ 

n1=19 % n2=19 % n1=19 % n2=19 % 

Знання методів і 

засобів про розвиток 

психофізичної 

витривалості 

Високий 2 10,53 2 10,53 5 26,32 2 10,53 

Достатній 3 15,79 1 5,26 9 47,37 5 26,32 

Середній 10 52,63 12 63,16 3 15,79 9 47,37 

Низький 4 21,05 4 21,05 2 10,53 3 15,79 

Знання про 

особливості 

функціонування 

нервової системи 

Високий 2 10,53 1 5,26 4 21,05 2 10,53 

Достатній 2 10,53 2 10,53 9 47,37 4 21,05 

Середній 8 42,11 9 47,37 3 15,79 8 42,11 

Низький 7 36,84 7 36,84 3 15,79 5 26,32 

Знання про 

особливості 

виникнення 

психічних станів 

Високий 1 5,26 1 5,26 5 26,32 2 10,53 

Достатній 3 15,79 2 10,53 9 47,37 4 21,05 

Середній 10 52,63 9 47,37 4 21,05 8 42,11 

Низький 5 26,32 7 36,84 1 5,26 5 26,32 

Розвиненість 

когнітивного 

компонента 

Високий 1 5,26 1 5,26 5 26,32 2 10,53 

Достатній 3 15,79 2 10,53 9 47,37 4 21,05 

Середній 10 52,63 10 52,63 3 15,79 9 47,37 

Низький 5 26,32 6 31,58 2 10,53 4 21,05 

 

На рис. 3.4 показно, що в ЕГ відбулося значне, тобто статистично значуще 

зростання кількості слухачів із високим (з 5,26 % до 26,32 %) і достатнім (з 

15,79 % до 47,37 %) рівнями розвиненості когнітивного компонента, а також 

наявна позитивна динаміка щодо зменшення середнього (з 52,63 % до 15,79 %) і 

низького (з 26,32 % до 10,53 %) рівнів, а в КГ таких змін немає. 
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Рис. 3.4. Динаміка рівнів розвиненості когнітивного компонента 

психофізичної витривалості майбутніх ПВУ до та після формувального етапу 

експерименту, %  

 

Аналіз та узагальнення експериментальних даних емоційно-вольового 

компонента психофізичної витривалості показав статистично значущі зміни у 

його шкалах в ЕГ після формувального етапу експерименту (табл. 3.6, рис. 3.5), 

зокрема такі: 

– високий рівень шкали «емоційний стан» в ЕГ зріс з 0 % до 26,32 %, 

достатній – з 15,79 % до 36,84 %, середній – знизився з 57,89 % до 21,05 %, 

низький – зменшився з 26,32 % до 15,79 %, а у КГ високий зріс з 5,26 % до 

10,53 %, достатній – з 10,53 % до 21,05 %, а середній зменшився з 52,63 % до 

47,37 % , низький – з 31,58 % до 21,05 %; 

– високий рівень шкали «стресостійкість та соціальна адаптованість» в ЕГ 

зріс з 10,53 % до 21,05 %, достатній – з 15,79 % до 42,11 %, середній – знизився з 

47,37 % до 26,32 %, низький – з 26,32 % до 10,53 %, а в КГ високий залишився без 

змін – 5,26 %, достатній – збільшився з 15,79 % до 26,32 %, середній – з 47,37 % 

до 52,63 %, тобто незначно зріс, а низький – зменшився з 31,58 % до 15,79 %. 
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Таблиця 3.6 

Рівні розвиненості шкал емоційно-вольового компонента психофізичної 

витривалості майбутніх ПВУ до та після формувального етапу експерименту 

Шкали Рівні 

До експерименту Після експерименту 

ЕГ КГ ЕГ КГ 

n1=19 % n2=19 % n1=19 % n2=19 % 

Емоційний стан 

Високий 0 0 1 5,26 5 26,32 2 10,53 

Достатній 3 15,79 2 10,53 7 36,84 4 21,05 

Середній 11 57,89 10 52,63 4 21,05 9 47,37 

Низький 5 26,32 6 31,58 3 15,79 4 21,05 

Стресостійкість і 

соціальна 

адаптованість 

Високий 2 10,53 1 5,26 4 21,05 1 5,26 

Достатній 3 15,79 3 15,79 8 42,11 5 26,32 

Середній 9 47,37 9 47,37 5 26,32 10 52,63 

Низький 5 26,32 6 31,58 2 10,53 3 15,79 

Розвиненість 

емоційно-

вольового 

компонента 

Високий 1 5,26 1 5,26 5 26,32 2 10,53 

Достатній 3 15,79 3 15,79 8 42,11 5 26,32 

Середній 10 52,63 9 47,37 4 21,05 9 47,37 

Низький 5 26,32 6 31,58 2 10,53 3 15,79 

Динаміка розвиненості емоційно-вольового компонента психофізичної 

витривалості майбутніх ПВУ (див. рис. 3.5) демонструє, що в ЕГ відбулося значне 

зростання кількості слухачів із високим (із 5,26 % до 26,32 %) і достатнім (із 

15,79 % до 42,11 %) рівнями його розвиненості. Крім того, спостерігається 

позитивна динаміка щодо зменшення середнього (з 52,63 % до 21,05 %) та 

низького (з 26,32 % до 10,53 %) її рівнів, а в КГ наявні незначні зміни. 

  

Рис. 3.5. Динаміка рівнів розвиненості емоційно-вольового компонента 

психофізичної витривалості майбутніх ПВУ до та після формувального етапу 

експерименту, %  
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Аналіз і статистичне опрацювання емпіричних даних про професійно-

діяльнісний компонент психофізичної витривалості майбутніх ПВУ показав 

статистично значущі зміни у його шкалах в ЕГ, а в КГ таких змін немає (табл. 3.7 

і рис. 3.6), зокрема такі: 

– високий рівень шкали «фізична витривалість військово-прикладного 

характеру» в ЕГ зріс з 5,26 % до 36,84 %, достатній – з 26,32 % до 42,11 %, 

середній – знизився з 36,84 % до 15,79 %, низький – з 31,58 % до 5,26 %, а в КГ 

високий (15,79 %) і достатній (31,58 %) рівні залишилися без змін, середній – 

збільшився з 31,58 % до 42,11 %, низький – зменшився з 21,05 % до 10,53 %; 

– високий рівень шкали «сила нервової системи» в ЕГ зріс з 0 % до 21,05 %, 

достатній – з 15,79 % до 47,37 %, середній – знизився з 42,11 % до 26,32 %, 

низький – з 42,11 % до 5,26 %, а в КГ високий рівень залишився без змін (5,26 %), 

достатній (з 21,05 % до 26,32 %) і середній (з 42,11 % до 52,63 %) рівні незначно 

збільшилися, низький – зменшився з 31,58 % до 15,79 %; 

– високий рівень шкали «психічна лабільність» в ЕГ зріс з 10,53 % до 

31,58 %, достатній – з 15,79 % до 47,37 %, середній – знизився з 36,84 % до 

10,53 %, низький – з 36,84 % до 10,53 %, а в КГ високий рівень залишився без 

змін (10,53 %), достатній (з 15,79 % до 26,32 %) і середній (з 36,84 % до 42,11 %) 

рівні  збільшилися, низький рівень зменшився з 36,84 % до 21,05 %. 

 

Таблиця 3.7 

Рівні розвиненості шкал професійно-діяльнісного компонента психофізичної 

витривалості майбутніх ПВУ до та після формувального етапу експерименту 

Шкали  Рівні 

До експерименту Після експерименту 

ЕГ КГ ЕГ КГ 

n1=19 % n2=19 % n1=19 % n2=19 % 

Фізична 

витривалість 

військово-

прикладного 

характеру 

Високий 1 5,26 3 15,79 7 36,84 3 15,79 

Достатній 5 26,32 6 31,58 8 42,11 6 31,58 

Середній 7 36,84 6 31,58 3 15,79 8 42,11 

Низький 6 31,58 4 21,05 1 5,26 2 10,53 

Сила нервової 

системи 

Високий 0 0 1 5,26 4 21,05 1 5,26 

Достатній 3 15,79 4 21,05 9 47,37 5 26,32 

Середній 8 42,11 8 42,11 5 26,32 10 52,63 
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Продовження табл. 3.7 

 Низький 8 42,11 6 31,58 1 5,26 3 15,79 

Психічна 

 лабільність 

Високий 2 10,53 2 10,53 6 31,58 2 10,53 

Достатній 3 15,79 3 15,79 9 47,37 5 26,32 

Середній 7 36,84 7 36,84 2 10,53 8 42,11 

Низький 7 36,84 7 36,84 2 10,53 4 21,05 

Розвиненість 

професійно-

діяльнісного 

компонента 

Високий 1 5,26 2 10,53 6 31,58 2 10,53 

Достатній 4 21,05 4 21,05 9 47,37 5 26,32 

Середній 7 36,84 7 36,84 3 15,79 9 47,37 

Низький 7 36,84 6 31,58 1 5,26 3 15,79 

 

Динаміка рівнів розвиненості професійно-діяльнісного компонента показує, 

що в ЕГ відбулося значне зростання кількості слухачів із високим (з 5,26 % до 

31,58 %) і достатнім (з 21,05 % до 47,37 %) його рівнями, а також помітна 

позитивна динаміка до зменшення середнього (з 36,84 % до 15,79 %) та низького 

(з 36,84 % до 5,26 %) її рівнів, а в КГ такі зміни не відбулися. 

  

Рис. 3.6. Динаміка рівнів розвиненості професійно-діяльнісного компонента 

психофізичної витривалості майбутніх ПВУ до та після формувального етапу 

експерименту, %  

Аналіз і статистичне опрацювання експериментальних даних щодо 

суб’єктного компонента показав значні позитивні зміни у його шкалах в ЕГ, а в 

КГ такі зміни не відбулися (табл. 3.8 і рис. 3.7): 

– високий рівень шкали «самооцінка» в ЕГ зріс з 10,53 % до 26,32 %, 

достатній – з 26,32 % до 47,37 %, середній – знизився з 31,58 % до 15,79 %, 

низький – з 31,58 % до 10,53 %, а в КГ високий і достатній рівні 15,79 % і 21,05 % 

відповідно залишилися без змін, середній – збільшився (з 36,84 % до 42,11 %), 
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низький – зменшився (з 26,32 % до 21,05 %); 

– високий рівень шкали «загальна інтернальність» у ЕГ зріс з 5,26 % до 

21,05 %, достатній – з 15,79 % до 52,63 %, середній – знизився з 47,37 % до 

15,79 %, низький – з 31,58 % до 10,53 %, а в КГ високий рівень залишився без 

змін (10,53 %), достатній (з 15,79 % до 21,05 %) і середній (з 36,84 % до 42,11 %) 

рівні незначно збільшилися, низький (з 31,58 % до 26,32 %) – зменшився. 

Таблиця 3.8 

Рівні розвиненості шкал суб’єктного компонента психофізичної витривалості 

майбутніх ПВУ до та після формувального етапу експерименту 

Шкали Рівні 

До експерименту Після експерименту 

ЕГ КГ ЕГ КГ 

n1=19 % n2=19 % n1=19 % n2=19 % 

Самооцінка 

Високий 2 10,53 3 15,79 5 26,32 3 15,79 

Достатній 5 26,32 4 21,05 9 47,37 4 21,05 

Середній 6 31,58 7 36,84 3 15,79 8 42,11 

Низький 6 31,58 5 26,32 2 10,53 4 21,05 

Загальна 

інтернальність 

Високий 1 5,26 2 10,53 4 21,05 2 10,53 

Достатній 3 15,79 3 15,79 10 52,63 4 21,05 

Середній 9 47,37 7 36,84 3 15,79 8 42,11 

Низький 6 31,58 7 36,84 2 10,53 5 26,32 

Розвиненість 

суб’єктного 

компонента 

Високий 2 10,53 3 15,79 5 26,32 3 15,79 

Достатній 4 21,05 3 15,79 9 47,37 4 21,05 

Середній 7 36,84 7 36,84 3 15,79 8 42,11 

Низький 6 31,58 6 31,58 2 10,53 4 21,05 

 

  

Рис. 3.7. Динаміка рівнів розвиненості суб’єктного компонента 

психофізичної витривалості майбутніх ПВУ до та після формувального етапу 

експерименту, %  
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Динаміка рівнів розвиненості суб’єктного компонента психофізичної 

витривалості майбутніх ПВУ показує, що в ЕГ відбулося значне зростання 

кількості слухачів із високим (з 10,53 % до 26,32 %) і достатнім (з 21,05 % до 

47,37 %) її рівнями, а також помітна позитивна динаміка щодо зменшення 

середнього (з 36,84 % до 15,79 %) та низького (з 31,58 % до 10,53 %) його рівнів, а 

в КГ такі зміни не відбулися. 

У процесі аналізу і статистичного опрацювання результатів 

констатувального та формувального етапів експерименту з’ясовано позитивну 

динаміку кількісних та якісних змін у розвиненості компонентів психофізичної 

витривалості в ЕГ, а в КГ таких змін немає (табл. 3.9).  

 

Таблиця 3.9 

Результати педагогічного експерименту щодо розвитку психофізичної 

витривалості майбутніх ПВУ (U0,05 = 123) 

 

Обчислені середньоарифметичні значення всіх шкал за кожним 

компонентом та їх статистичне узагальнення, по-перше, підтверджують 

позитивну тенденцію в розвитку психофізичної витривалості слухачів ЕГ, зокрема 

високий рівень збільшився з 5,26 % до 26,32 %, достатній – з 21,05 % до 47,37 %, 

середній – зменшився з 47,37 % до 15,78 %, низький – з 26,32 % до 10,53 %. 

Водночас у КГ спостерігаються незначні зміни у рівнях її розвиненості, що 

неістотно суттєво вплинуло на загальний її розвиток (рис. 3.8).  

 

Рівні 

розвиненості 

психофізичної 

витривалості 

Констатувальний етап 

експерименту  

Формувальний етап  

експерименту 

U-критерій 

Манна – 

Вітні 

ЕГ КГ ЕГ КГ До  Після 

n1=19 % n2=19 % n1=19 % n2=19 % Uемп  Uемп  

Високий 1 5,26 2 10,53 5 26,32 2 10,53 

176 106,5 
Достатній 4 21,05 3 15,79 9 47,37 4 21,05 

Середній 9 47,37 8 42,11 3 15,78 9 47,37 

Низький 5 26,32 6 31,57 2 10,53 4 21,05 
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По-друге, позитивна тенденція в розвитку психофізичної витривалості 

слухачів ЕГ підтверджує гіпотезу дослідження та ефективність педагогічних умов 

її розвитку на етапі оперативно-тактичної підготовки. 

 

  

Рис. 3.8. Динаміка рівнів розвиненості психофізичної витривалості 

майбутніх ПВУ до і після проведення формувального етапу експерименту, %  

 

 

3.4. Методичні рекомендації суб’єктам освітнього процесу щодо 

розвитку психофізичної витривалості майбутніх професіоналів військового 

управління у сфері оборони оперативно-тактичного рівня в системі 

післядипломної освіти 

 

Вивчення досліджуваної проблеми у психолого-педагогічних джерелах, 

з’ясування сутності, змісту і структури психофізичної витривалості майбутніх 

ПВУ, визначення та обґрунтування педагогічних умов її розвитку, розроблення 

суб’єктно-діяльнісної моделі та методики її розвитку, визначення діагностичного 

інструментарію, статистичне підтвердження значущості результатів 

експериментального дослідження та впровадження педагогічних умов в освітній 

процес ВВНЗ стали підставами для визначення методичних рекомендацій 

суб’єктам освітнього процесу щодо впровадження результатів дослідження в 

систему післядипломної освіти. 
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1. Перш ніж розпочати планування навчальних занять зі спеціальної 

фізичної підготовки слід, ознайомитися зі змістом професійної підготовки 

майбутніх ПВУ, визначеним стандартами вищої освіти, щоб забезпечити розвиток 

військово-професійної і фахової компетентності. Також важливо дотримуватися 

таких вимог: забезпечувати проведення прикладної військово-професійної 

підготовки майбутніх ПВУ; враховувати реальні можливості системи 

післядипломної освіти у ЗС України; забезпечувати практичну спрямованість 

розвитку їх психофізичної витривалості; забезпечувати єдність навчання, 

виховання, розвитку і психологічної підготовки майбутніх ПВУ. 

2. Для якісного визначення основних напрямів розвитку психофізичної 

витривалості майбутніх ПВУ необхідно врахувати посадове призначення слухачів 

оперативно-тактичного рівня підготовки згідно з вимогами сучасного військового 

мистецтва в інформаційному суспільстві з врахуванням вимог сучасних 

методологічних підходів до розвитку їх психофізичної витривалості – системного, 

компетентнісного, контекстного, андрагогічного та суб’єктно-діяльнісного. 

3. Під час моделювання розвитку психофізичної витривалості майбутніх 

ПВУ потрібно застосовувати такі принципи: науковості (використовувати сучасні 

досягнення у різних галузях науки – педагогіки, психології, фізичного виховання 

та ін.); системності, комплексності та послідовності (логічно розміщувати 

елементи вирішення педагогічної проблеми, щоб забезпечити послідовне 

засвоєння навчального матеріалу); динамічності (поступово впливати на набуття 

знань зі спеціальної фізичної підготовки та збільшувати обсяг навантажень під 

час виконання психофізичних вправ); прикладної та суб’єктної спрямованості 

(усвідомлювати цілі навчальної діяльності та своєчасно адекватно реагувати, щоб 

правильно розвинути психофізичну витривалість), контекстності та 

безпосереднього зв’язку із військовою практикою (відпрацьовувати конкретні 

військово-прикладні вправи). Дотримання загальнодидактичних принципів 

відповідно до їх вимог сприяє успішному вирішенню педагогічної проблеми. 

4. Для підвищення успішності освітнього процесу, спрямованого на 

розвиток психофізичної витривалості майбутніх ПВУ, слід з’ясувати їх ціннісне 
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ставлення до обраного фаху, а вже потім – потреби, мотиви та мотивацію, інтерес 

до військово-професійної діяльності. Саме мотивація слухачів, які усвідомлюють 

своє призначення у ЗС України, буде рушійною силою у виконанні 

цілеспрямованих завдань з розвитку психофізичної витривалості. Водночас 

важливого значення набувають конкретні методи і способи впливу на розвиток їх 

внутрішньої позитивної мотивації, наприклад, створення модельних життєвих і 

військово-професійних ситуацій, для вирішення яких психофізична витривалість є 

найбільш потрібною, на відміну від інших професійно важливих якостей.  

5. Моделювання освітнього процесу потрібно спрямовувати на забезпечення 

суб’єктності викладачів і слухачів для цілеспрямованого свідомого розвитку 

психофізичної витривалості майбутніх ПВУ. Цьому сприяє сукупність суб’єктних 

якостей викладачів і слухачів: активність, самостійність, автономність, 

відповідальність, самодетермінованість, самоорганізованість, 

самодіагностованість. Викладачі мають цілеспрямовано працювати, щоб майбутні 

ПВУ як суб’єкти професійної діяльності самостійно впливали на процес 

ефективного розвитку психофізичної витривалості, розкривали свої здатності та 

оцінювали власний розвиток. 

6. Важливо використовувати методи розвитку психофізичної витривалості 

майбутніх ПВУ: традиційні (усне викладення навчального матеріалу, показ, 

пояснення, обговорення, самостійно-пізнавальний), спрямовані на зацікавлення 

слухачів в опановуванні знань про розвиток психофізичної витривалості, 

демонстрацію та пояснення техніки виконання психофізичних вправ, обговорення 

проблемних ситуацій та результатів виконання цих вправ, активізацію слухачів 

експериментальної групи самостійно здобувати знання та розвивати витривалість; 

активні (аналіз конкретної військової ситуації, моделювання стресових ситуацій, 

виконання неочікуваних завдань, дезорієнтація під час виконання психофізичних 

вправ та ін.), спрямовані на виконання різних варіантів психофізичних вправ під 

час перебування майбутніх ПВУ у стресовій ситуації з метою розвитку їх 

психічних і фізичних якостей. 
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7. Послідовність проведення навчальних занять має бути структурована та 

логічно побудована. На перших заняттях слід застосовувати методи і прийоми, що 

передбачають опанування конкретних теоретичних знань з проблеми 

психофізичної витривалості, методики з її розвитку, методи та прийоми для 

подолання виявлених негативних ситуацій під час виконання психофізичних 

вправ, особливо у стані втоми, та впливу на підвищення працездатності майбутніх 

ПВУ. У ході подальших занять доцільно застосовувати методи, прийоми, форми 

та засоби, що дають змогу розвинути потрібні уміння і навички для якісного 

виконання довготривалих вправ. Також необхідно діагностувати зміни у рівнях 

розвиненості психофізичної витривалості майбутніх ПВУ та поступово 

переходити від простих завдань до складних, тобто збільшувати навантаження 

моделювати екстремальні ситуації, що можуть виникнути у військово-

професійній діяльності. 

У процесі відпрацювання спеціальних фізичних вправ необхідно 

враховувати психічний компонент, оскільки від його розвиненості залежить 

рівень психологічної підготовленості майбутніх ПВУ. 

8. Щоб успішно розвивати психофізичну витривалість майбутніх ПВУ, 

важливо застосовувати психофізичні вправи під час проведення теоретичних і 

практичних занять з навчальної дисципліни «Фізичне виховання та спеціальна 

фізична підготовка», факультативного курсу «Витримка та виживання на полі 

бою», комплексної військово-прикладної вправи. 

Особливого значення набуває правильний добір засобів для її розвитку: 

спортивного інвентарю, можливостей водноспортивної бази, використання 

спеціальної смуги перешкод, військово-прикладних та психофізичних вправ. 

9. Для якісного розвитку психофізичної витривалості важливо 

дотримуватися визначених та обґрунтованих нами педагогічних умов: проведення 

педагогічного моделювання, розроблення авторської методики та визначення 

критеріїв і показників оцінювання рівнів розвиненості психофізичної 

витривалості майбутніх ПВУ. 
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Ці умови є системними, базуються на логічно розробленій структурі, що 

забезпечує зв’язки між її елементами, а також визначають напрям педагогічної 

діяльності щодо кожного суб’єкта освітнього процесу. 

Застосування в освітньому процесі спеціальної фізичної підготовки дає 

можливість розвинути компоненти психофізичної витривалості, а саме психічні і 

фізичні якості, прикладні рухові навички, що сприятимуть ефективному 

вирішенню військовими професіоналами завдань в адаптованих та екстремальних 

умовах службово-бойової діяльності. Також за допомогою діагностичного 

інструментарію (критеріїв, показників, методик) можна об’єктивно діагностувати 

рівень розвиненості психофізичної витривалості. Ми визначили чотири рівні її 

розвиненості: низький, середній, достатній та високий. 

Отже, розвиток психофізичної витривалості майбутніх ПВУ у процесі 

оперативно-тактичної підготовки передбачає: врахування під час планування 

навчальних занять зі спеціальної фізичної підготовки змісту професійної 

підготовки майбутніх ПВУ, визначеного стандартами вищої освіти; посадове 

призначення слухачів оперативно-тактичного рівня підготовки згідно з вимогами 

сучасного воєнного мистецтва в інформаційному суспільстві з урахуванням вимог 

сучасних методологічних підходів; дотримання загальнодидактичних і 

специфічних принципів навчання; моделювання освітнього процесу із 

забезпеченням суб’єктності викладачів і слухачів; врахування цінностей, 

інтересів, потреб і мотивів майбутніх ПВУ до навчальних занять з розвитку 

психофізичної витривалості; використання конкретних методів, принципів, форм 

та засобів; дотримання визначених та обґрунтованих педагогічних умов. 

Таким чином, розроблені методичні рекомендації суб’єктам освітнього 

процесу, на нашу думку, є підґрунтям для удосконалення змісту спеціальної 

фізичної підготовки та розроблення основних напрямів педагогічного впливу на 

розвиток психофізичної витривалості майбутніх ПВУ в системі післядипломної 

освіти. 
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Висновки до розділу 3 

 

Організація і результати проведеного експериментального дослідження 

щодо впровадження педагогічних умов розвитку психофізичної витривалості 

дають підстави для таких висновків. 

1. Експериментальне дослідження було проведене на основі визначених 

завдань констатувального та формувального етапів експерименту. Основним 

методом педагогічного дослідження став педагогічний експеримент, що мав за 

мету вивчення результативності педагогічних умов розвитку психофізичної 

витривалості майбутніх ПВУ у сфері оборони оперативно-тактичного рівня в 

системі післядипломної освіти. 

2. Статистичний аналіз результатів констатувального і формувального 

етапів експерименту та їх зіставлення показують позитивну динаміку розвитку 

психофізичної витривалості майбутніх професіоналів військового управління в ЕГ 

і підтверджують статистичну гіпотезу дослідження (Н1). Отже, запропоновані 

нами педагогічні умови – модель і методика розвитку психофізичної витривалості 

майбутніх ПВУ – привели до статистично значущих результатів, які можна 

поширити на всю генеральну сукупність.  

3. Запропоновані педагогічні умови розвитку психофізичної витривалості 

майбутніх ПВУ на етапі оперативно-тактичної підготовки доцільно 

впроваджувати в освітній процес у ВВНЗ, в яких здійснюють професійну 

підготовку офіцерів оперативно-тактичної ланки управління.  

4. Отримані результати посприяли розробленню методичних рекомендацій 

для суб’єктів освітнього процесу щодо розвитку психофізичної витривалості 

майбутніх ПВУ у сфері оборони оперативно-тактичного рівня в системі 

післядипломної освіти. 

Основний зміст третього розділу дисертації висвітлено в наукових 

публікаціях автора [44; 45; 49; 51; 136; 158]. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 

У дослідженні надано теоретико-методичне обґрунтування і результати 

експериментальної перевірки педагогічних умов розвитку психофізичної 

витривалості майбутніх ПВУ у сфері оборони оперативно-тактичного рівня у 

процесі оперативно-тактичної підготовки, що дало нам змогу зробити такі 

висновки. 

1. Теоретично проаналізовано проблеми формування психофізичної 

витривалості фахівців у педагогічній літературі й педагогічній практиці та 

обґрунтовано її сутність, зміст і структуру щодо професіоналів військового 

управління у сфері оборони оперативно-тактичного рівня. 

Визначено поняття «психофізична витривалість професіоналів військового 

управління у сфері оборони оперативно-тактичного рівня» як інтегральну 

системну професійно важливу якість, що об’єднує психічну, психофізіологічну та 

фізичну сфери діяльності та є важливою складовою підготовленості ПВУ, що 

виявляється в самоорганізації, самооцінюванні, саморегуляції майбутніх ПВУ та 

спрямована на успішне виконання ними військово-професійних завдань, 

пов’язаних із подоланням різних видів втоми, стресу, напружень та інших 

несприятливих чинників складних умов військово-професійної діяльності. Зміст 

їх психофізичної витривалості безпосередньо зумовлено цілями, завданнями та 

специфікою військово-професійної діяльності на оперативно-тактичній ланці 

управління. 

2. Обґрунтовано педагогічні умови розвитку психофізичної витривалості 

майбутніх професіоналів військового управління у сфері оборони оперативно-

тактичного рівня в системі післядипломної освіти (педагогічне моделювання 

розвитку психофізичної витривалості майбутніх ПВУ; комплексна методика її 

розвитку; критерії та показники оцінювання її розвиненості).  

3. Здійснено педагогічне моделювання розвитку психофізичної витривалості 

майбутніх професіоналів військового управління, за результатами якого 

удосконалено педагогічну модель її розвитку в системі післядипломної освіти. У 
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пропонованій моделі відтворено системний і контекстний взаємозв’язок між 

метою, методологічними підходами, принципами, педагогічними умовами, 

змістом, методиками, критеріями і показниками оцінювання розвиненості 

психофізичної витривалості майбутніх ПВУ, структурованими у цільово-

методологічному, змістовому, суб’єктному, організаційно-процесуальному та 

діагностувальному блоках. 

4. Розроблено та апробовано удосконалену методику розвитку 

психофізичної витривалості майбутніх професіоналів військового управління у 

сфері оборони оперативно-тактичного рівня як навчальну систему, що є 

сукупністю взаємопов’язаних цілей, принципів, методів, форм і засобів її 

розвитку, реалізовуваною на мотиваційно-знаннєвому, розвивальному та 

результативному етапах розвитку психофізичної витривалості майбутніх 

професіоналів військового управління. 

5. На основі проведеного дослідження розроблено методичні рекомендації 

для суб’єктів освітнього процесу щодо розвитку психофізичної витривалості 

майбутніх ПВУ у сфері оборони оперативно-тактичного рівня в системі 

післядипломної освіти, а саме конкретні педагогічні рекомендації, які доцільно 

враховувати у процесі військово-професійної підготовки майбутніх ПВУ для 

розвитку їх психофізичної витривалості завдяки впровадженню визначеної нами 

системи педагогічних заходів. 

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів розвитку психофізичної 

витривалості майбутніх ПВУ у процесі оперативно-тактичної підготовки і не 

претендує на повне розв’язання цієї проблеми. Подальшого наукового 

обґрунтування та вирішення потребують проблемні питання створення 

педагогічної системи формування психофізичної витривалості майбутніх офіцерів 

в умовах здобуття тактичного рівня освіти, обґрунтування організаційно-

педагогічних умов самовдосконалення психофізичної витривалості офіцерів у 

процесі службово-бойової діяльності у військах. 
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

Анкета експертного оцінювання педагогічних умов, що впливатимуть  

на розвиток психофізичної витривалості майбутніх ПВУ 

Ваш вік _____________________________________________________________ 

Науковий ступінь _____________________________________________________ 

Вчене звання ________________________________________________________ 

Посада ______________________________________________________________ 

Стаж роботи у ВНЗ ___________________________________________________ 

Інструкція. Будь ласка, висловіть свою думку щодо ефективності 

педагогічних умов, які впливатимуть на рівеньрозвитку психофізичної 

витривалості майбутніх професіоналів військового управління восвітньому 

процесі ВВНЗ. Проранжуйте педагогічні умови в порядку ефективності 

(найвищий ранг – 1, найнижчий – 8) у відповідному стовпчику «Ранг» та вкажіть 

оптимальну кількість педагогічних умов. Якщо з запропонованими педагогічними 

умовами Ви не погоджуєтесь, то вкажіть будь ласка свій варіант. 

№ 

п/п 
Педагогічні умови Ранг 

1 Врахування функціональних можливостей майбутніх ПВУ для формування 

змісту психофізичних вправ  
 

2 Зацікавлення науково-педагогічних працівників здійснювати педагогічний вплив 

на майбутніх ПВУ щодо розвитку їх психофізичної витривалості у процесі 

оперативно-тактичної підготовки 

 

3 З’ясування цінностей, потреб і мотивів майбутніх ПВУ щодо розвитку 

психофізичної витривалості 
 

4 Запровадження індивідуального підходу при розроблені навчально-методичних 

матеріалів щодо розвитку психофізичної витривалості 
 

5 Застосування методики розвитку психофізичної витривалості майбутніх ПВУ  

6 здійснення педагогічного моделювання розвитку психофізичної витривалості 

майбутніх ПВУ у процесі оперативно-тактичної підготовки 
 

7 Застосування компетентнісного підходу щодо розвитку психофізичної 

витривалості майбутніх ПВУ 
 

8 Визначення критеріїв і показників оцінювання рівнів розвиненості 

психофізичної витривалості майбутніх ПВУ 
 

Вкажіть оптимальну кількість педагогічних умов, яка, на Вашу думка, сприятиме 

розвитку професійної витривалості у майбутніх ПВУ 
 

Ваш варіант: 
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Додаток Б 

Опрацювання результатів експертного оцінювання педагогічних умов 

розвитку психофізичної витривалості майбутніх ПВУ 

 

Для визначення найбільш ефективних педагогічних умов розвитку 

психофізичної витривалості майбутніх ПВУ необхідно: 

 

1. Створення експертної комісії. Число педагогічних умов n = 8, число 

експертів m = 10 (табл. Б.1). 

Таблиця Б.1 

Розташування педагогічних умов розвитку психофізичної витривалості 

майбутніх ПВУ за значущістю  

№ 

з/п 
Педагогічні умови 

Сума 

рангів 

1 Врахування функціональних можливостей майбутніх ПВУ для 

формування змісту психофізичних вправ, х1 
 

2 Зацікавлення науково-педагогічних працівників здійснювати 

педагогічний вплив на майбутніх ПВУ щодо розвитку їх 

психофізичної витривалості у процесі оперативно-тактичної 

підготовки, х2 

 

3 З’ясування цінностей, потреб і мотивів майбутніх ПВУ щодо 

розвитку психофізичної витривалості, х3 
 

4 Запровадження індивідуального підходу при розроблені 

навчально-методичних матеріалів щодо розвитку психофізичної 

витривалості, х4 

 

5 Застосування методики розвитку психофізичної витривалості 

майбутніх ПВУ, х5 
 

6 Здійснення педагогічного моделювання розвитку психофізичної 

витривалості майбутніх ПВУ у процесі оперативно-тактичної 

підготовки, х6 

 

7 Застосування компетентнісного підходу щодо розвитку 

психофізичної витривалості майбутніх ПВУ, х7 
 

8 Визначення критеріїв і показників оцінювання рівнів 

розвиненості психофізичної витривалості майбутніх ПВУ, х8 
 

 

2. Збір думок експертів шляхом анкетного опитування. Оцінку ступеня 

значимості педагогічної умови експерти визначають шляхом присвоєння їм  
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рангового номера. Педагогічній умові, якій експерт дає найвищу оцінку, 

присвоюється ранг 1. Якщо експерт визнає кілька педагогічних умов 

рівнозначними, то їм присвоюється однаковий ранговий номер. Якщо W < 0.2-0.4, 

значить слабка узгодженість експертів, якщо W > 0.6-0.8, то узгодженість 

експертів сильна. Коефіцієнт конкордації змінюється в діапазоні 0 < W < 1, 

причому 0 відповідає неузгодженості, а 1 відповідає повній узгодженості. Якщо 

значення коефіцієнта конкордації перевищує 0,40-0,50, то оцінка вважається 

задовільна, якщо W > 0,70-0,80 – висока. На основі даних анкетного опитування 

складається зведена матриця рангів.  

3. На основі даних анкетного опитування складається зведеної матриці 

рангів (табл. Б.2). 

Таблиця Б.2 

Зведена матриця рангів 

 

Педагогічні 

умови 

Експерти 
Сума 

рангів 
dі di

2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10    

ПУ1і 6 4 8 8 6 7 7 8 7 6 67 22 484 

ПУ2і 8 7 6 7 8 8 8 7 8 7 74 29 841 

ПУ3і 5 6 5 6 4 4 5 4 5 4 48 3 9 

ПУ4і 7 8 7 5 7 5 6 6 6 8 65 20 400 

ПУ5і 2 3 3 2 1 2 1 2 3 2 21 -24 576 

ПУ6і 1 2 1 1 2 1 3 1 2 1 15 -30 900 

ПУ7і 4 1 4 3 5 6 4 5 4 5 41 -4 16 

ПУ8і 3 5 2 4 3 3 2 3 1 3 29 -16 256 

∑di
2             3482 

 

де dі – відхилення суми рангів для і-ї педагогічної умови від середньої суми 

рангів; di
2 – квадрат відхилення; ∑di

2 – сума квадратів відхилень. 

 

4. Аналіз значущості досліджуваних педагогічних умов. У даному прикладі 

педагогічні умови за значимістю розподілилися наступним чином (табл. Б. 3).  
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Таблиця Б. 3 

Розташування педагогічних умов за значимістю  

 

Педагогічні  

умови 

Сума 

рангів 

x6 15 

x5 21 

x8 29 

x7 41 

x3 48 

x4 65 

x1 67 

x2 74 

 

5. Оцінка середнього ступеня узгодженості думок всіх експертів.  

Коефіцієнт конкордації.  

 

                                                              (1) 

 

 

де S = 3482, n = 8, m = 10 

 

                                                       (2) 

 

W = 0.829 свідчить про наявність високого ступеня узгодженості думок 

експертів.  

6. Оцінка значущості коефіцієнта конкордації. Для цієї мети визначаємо 

критерій узгодження Пірсона: 

                                                     (3) 

 

χ2 = 10(8-1)0.829 = 58,03  

 

Обрахований χ2 порівняємо з табличним значенням для числа ступенів свободи 
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K = n-1 = 8-1 = 7 і при заданому рівні значущості α = 0,05. Так як χ2 

розрахунковий 58,03 ≥ табличного (14.06), то W = 0,829 – величина не випадкова, 

а тому отримані результати мають сенс і можуть використовуватися в подальших 

дослідженнях.  

7. Підготовка рішення експертної комісії.  
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Додаток В 

Упорядкування критеріїв і показників діагностування розвиненості 

психофізичної витривалості майбутніх ПВУ за допомогою обчислення 

коефіцієнта конкордації Кендалла 

 

Для об’єктивного розподілу критеріїв та показників діагностування 

розвиненості психофізичної витривалості майбутніх ПВУ було створено 

експертну групу, до складу якої увійшли 10 експертів – наукові та науково-

педагогічні працівники. Узагальнення їхніх думок, які були отримані в результаті 

анкетного опитування, дає можливість здійснити оцінку ступеня значимості 

критеріїв і показників, яку експерти визначили шляхом присвоєння їм рангового 

номера. Критерію, якому експерт дає найвищу оцінку, присвоюється ранг 1. Якщо 

експерт визнає кілька критеріїв рівнозначними, то їм присвоюється однаковий 

ранговий номер. На основі даних анкетного опитування складається зведена 

матриця рангів (табл. В. 1).  

Таблиця В. 1 

Зведена матриця рангів 

 

Критерії (n) 
Експерти (m) 

Сума 

рангів 
d d2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10    

Ціннісно-

мотиваційний 

критерій, x1 

2 1 3 2 1 1 1 2 1 1 15 -15 225 

Когнітивний 

критерій, x2 
1 2 1 1 2 2 3 1 2 3 18 -12 144 

Емоційно-

вольовий 

критерій, x3 

3 3 2 3 5 3 2 3 3 2 29 -1 1 

Професійно-

діяльнісний 

критерій, x4 

4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 43 13 169 

Суб’єктний  

критерій, x5 
5 4 4 5 3 5 5 4 5 5 45 15 225 

∑di 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 150   

∑di
2             764 
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де  

30
ij

ij ijd
n



    
 

  .                                          (1) 

 

Перевірка правильності складання матриці на основі обчислення 

контрольної суми: 

 
(1 ) (1 5)5

15
2 2

ij

n n


 
   . 

 

Сума у стовпчиках матриці рівні між собою і контрольної суми, що означає, 

що матриця складена правильно. Проведено аналіз значущості досліджуваних 

критеріїв. У даному прикладі критерії за значимістю розподілилися наступним 

чином. 

 
Критерії Сума рангів 

Ціннісно-мотиваційний критерій, x1 15 

Когнітивний критерій, x2 18 

Емоційно-вольовий критерій, x3 29 

Професійно-діяльнісний критерій, x4 43 

Суб’єктний критерій, x5 45 

 

Обраховано оцінку середнього ступеня узгодженості думок всіх експертів 

(коефіцієнт конкордації). 

 

2 3

12

( )

S
W

m n n



,                                                          (2) 

де S = 764, n = 5, m = 10.  

2 3

12 764
0.764

10 (5 5)
W


 


, 

де W = 0,764 вказує на наявність високого ступеня узгодженості думок експертів.  

Визначаємо оцінку значущості коефіцієнта конкордації. Для цього 

обрахуємо критерій узгодження Пірсона: 

 

2 12
( 1)

( 1)

S
n m W

mn n
   


,                                            (3)  
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χ2 = 10(5-1)0.764 = 30.56 

 

Обрахований χ2 порівняємо з табличним значенням для числа ступенів 

свободи K = n-1 = 5-1 = 4 і при заданому рівні значущості α = 0.05. Так як χ2 

розрахунковий 30.56 ≥ табличного (9.48773), то W = 0.764 – величина не 

випадкова, а тому отримані результати мають сенс і можуть використовуватися в 

подальших дослідженнях.  
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Додаток Г 

Анкета для визначення цінностей військово-професійної діяльності у 

майбутніх професіоналів військового управління 

Інструкція. Наданий бланк містить 20 тверджень. Уважно прочитайте їх та 

обведіть кружечком цифру, яка найбільш співпадає з Вашою думкою. Шкала 

оцінювання від 1 до 4, де оцінка 4 – повністю погоджуюсь з твердженням, 3 –

 погоджуюсь, 2 – частково погоджуюсь, 1 – не погоджуюсь. 

Військове звання ____________________________________________ 

Прізвище та ініціали _________________________________________ 

Навчальна група ____________________________________________ 

 

Зміст тверджень Шкала оцінювання 

1. Я задоволений своєю обраною професією. 4 3 2 1 

2. Моя професійна діяльність завжди цікава для мене. 4 3 2 1 

3. Зміни, які відбуваються у професійній діяльності, спонукають 

переосмислити мою професійну підготовку. 

4 3 2 1 

4. Я уникаю відповідальності при виконанні нестандартних 

професійних завдань. 

4 3 2 1 

5. Я допомагаю своїм колегам у вирішенні складних професійних 

завдань. 

4 3 2 1 

6. Я знаходжу час для розвитку необхідних професійно важливих 

якостей.  

4 3 2 1 

7. Складні професійні завдання я відкладаю для того, щоб вирішити їх 

пізніше. 

4 3 2 1 

8. Мої професійні знання допомагають мені легко виконати 

поставленні професійно важливі завдання.  

4 3 2 1 

9. Намагаюся впровадити свої нові ідеї щодо покращення професійної 

підготовки особового складу.  

4 3 2 1 

10. Нові підходи розвитку професійної підготовки не викликають у 

мене інтерес. 

4 3 2 1 

11. Забезпечую особовий склад всім необхідним для якісного 

вирішення професійно важливих завдань. 

4 3 2 1 

12. У вільний час приділяю увагу розвитку професійно важливим 

якостям. 

4 3 2 1 

13. Я не звертаюся за допомогою до досвідчених колег у вирішенні 

складних професійно важливих завдань. 

4 3 2 1 

14. Я завжди аналізую зроблені помилки при виконанні професійно 

важливих завдань. 

4 3 2 1 

15. Мої знання дозволяють якісно вирішити професійно важливі 

завдання. 

4 3 2 1 

16. Моя самооцінка професійної діяльності негативно впливає на 

професійну підготовку особового складу. 

4 3 2 1 
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17. Мої колеги надають допомогу у вирішенні професійно важливих 

завдань. 

4 3 2 1 

18. Я знаходжу можливість в службовий час вирішити завдання, які не 

пов’язані з професійною діяльністю.  

4 3 2 1 

19. Завжди обґрунтовую не виконання поставлених професійно 

важливих завдань, якщо були вагомі причини, які заважали цьому. 

4 3 2 1 

20. Від якісно виконаних професійно важливих завдань я дуже рідко 

отримую задоволення. 

4 3 2 1 

 

Опрацювання даних. Питання: 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19 – 

прямі питання. Питання: 3, 7, 10, 13, 18, 20 – непрямі питання. Непрямі питання 

оцінюються: оцінка 1 – 4 бали, 2 – 3 бали, 3 – 2 бали, 4 – 1 бал. Підсумовуються 

обведені бали та визначається загальний результат опитування.  

Результати опитування. Сума балів від 66 до 80 – високий рівень 

цінностей фахової діяльності, від 51 до 65 – достатній рівень, від 36 до 50 – 

середній рівень, від 20 до 35 – низький рівень. 
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Анкета для визначення мотивації щодо розвитку психофізичної витривалості 

майбутніх професіоналів військового управління 

 

Інструкція. Перед тим, як відповісти, уважно прочитайте групи мотивів і їх 

змісту. Проранжуйте групи мотивів у порядку їх важливості (найвищий ранг – 1, 

найнижчий – 12) у Вашій військово-професійній діяльності. 

Військове звання ____________________________________________ 

Прізвище та ініціали _________________________________________ 

Навчальна група _____________________________________________ 

Групи 

мотивів 
Зміст мотиву Ранг 

1 2 3 

Виховно-

творчі 

Психофізична витривалість сприяє розвитку у фахівця навичок 

самопідготовки і самоконтролю. Систематичні заняття сприяють 

розвитку морально-вольових якостей. Заняття надають 

необмежені можливості для розвитку й виховання у майбутніх 

ПВУ творчості. Через пізнання величезних ресурсів власного 

організму при розвитку психофізичної витривалості офіцер 

починає шукати нові можливості у своєму духовному розвитку 

 

Оздоровчі Розвиток психофізичної витривалості сприяє зміцненню свого 

здоров’я і профілактики захворювань. Сприятливий вплив на 

організм фізичних та розумових навантажень відомо дуже давно і 

не викликає сумнівів. У даний час його можна розглядати за 

двома взаємозалежними напрямами: формування здорового 

способу життя і зменшення ймовірності захворювань, в тому 

числі й професійних 

 

Естетичні Мотивація офіцерів до розвитку психофізичної витривалості 

полягає в поліпшенні зовнішнього вигляду і враження, які вони 

викликають на оточуючих. Естетичні мотиви базуються на 

первинних потребах: отримання задоволення, новизна та 

пізнання своєї діяльності 

 

Змагально-

конкурентні 

Даний вид мотивації ґрунтується на прагненні професіоналів 

поліпшити власні досягнення. Вся історія людства, процес 

еволюції будувалися в дусі суперництва, у змагальному дусі 

взаємин. Прагнення досягти певного рівня, перемогти 

суперника – є одним із потужних регуляторів і значущою 

мотивацією до активного саморозвитку 

 

Адміністративні Для отримання кінцевого позитивного результату в навчально-

виховному процесі важливим чинником для успіху є 

психофізична витривалість. Своєчасна здача заліків та іспитів 

забезпечує уникнення конфлікту з викладачем і адміністрацією 

закладу вищої освіти, спонукають майбутніх ПВУ до розвитку 

психофізичної витривалості 
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1 2 3 

Комунікативні Розвиток психофізичної витривалості з однодумцями за 

інтересами – є однією зі значних мотивацій до відвідування 

самопідготовки та спортивних об’єктів. Спільні заняття сприяють 

поліпшенню комунікації між соціальними і статевими групами 

 

Професійно-

орієнтовані 

Група даної мотивації пов’язана з розвитком психофізичної 

витривалості, що орієнтована на майбутню військово-професійну 

діяльність та сприяє розвитку психофізичної витривалості 

офіцерів 

 

Культурно-

соціологічні 

Дана мотивація набувається під впливом, що надається засобами 

масової інформації, суспільством, соціальними інститутами у 

формуванні в особистості потреби щодо розвитку професійної 

витривалості. Вона характеризується впливом на особистість 

культурного середовища, законів соціуму і законів групи 

 

Статусно-

лідерські 

Завдяки психофізичній витривалості у офіцерів збільшується їх 

життєстійкість. Підвищення особистісного статусу при 

виникненні конфліктних ситуацій, дозволених в ході фізичного 

впливу на іншу особу, а також збільшення потенціалу 

життєстійкості в екстремально-особистісних конфліктах, 

активізує участь майбутніх ПВУ до її розвитку 

 

Рухово-

діяльнісні 

При виконанні будь-якої праці простежується зниження її 

продуктивності, яка відбувається внаслідок егомонотонності, 

одноманітності. Так, безперервна розумова діяльність призводить 

до зниження відсотка сприйняття інформації, до більшого числа 

професійних помилок. Виконання спеціальних вправ для м’язів 

всього тіла і зорового апарату значно підвищує ефективність 

релаксації, ніж пасивний відпочинок, і задоволення від самого 

процесу занять. При заняттях спеціальними вправами в організмі 

фахівця відбуваються зміни діяльності всіх систем, у першу чергу, 

серцево-судинної і дихальної 

 

Пізнавально-

розвивальні 

Дана мотивація тісно пов’язана із прагненням офіцера пізнати 

свій організм, свої можливості, а потім і поліпшити їх. Вона 

багато в чому близька до змагальної мотивації, але заснована на 

бажанні перемогти себе, свою лінь, а не суперника. Представлена 

мотивація полягає в бажанні максимально використовувати 

можливості свого організму, поліпшити свої фізичні та 

психологічні можливості 

 

Психологічно-

важливі 

Заняття з розвитку психофізичної витривалості позитивно 

впливають на психічний стан майбутніх ПВУ: набуття 

впевненості в собі; зняття емоційної напруги; попередження 

розвитку стресових станів; відволікання від неприємних думок; 

зняття розумової напруги; відновлення психічної працездатності. 

Певні види спеціальних вправ є незамінним засобом нейтралізації 

негативних емоцій у фахівця 
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Опрацювання даних: підрахунок балів здійснюється за формулою  

X = М1 * 3 + М2 * 2 + М3 + М4 – 1, 

де М1 – мотив 1 рангу, М2 – мотив 2 рангу, М3 – мотив 3 рангу, М4 – мотив 4 рангу, 

X – підсумкова кількість балів. 

Кожна група мотивів має різні початкові бали: професійно-орієнтовані – 10, 

психолого-значущі – 9, оздоровчі – 8, рухово-діяльні – 7, пізнавально-розвиваючі – 

6, виховно-творчі – 5, естетичні – 4, змагально-конкурентні – 3, комунікативні – 2, 

статусно-лідерські – 1, культурно-соціологічні – 0, адміністративні – (-1). 

Результати тестування: високий рівень – визначена внутрішня позитивна 

мотивація – понад 52 бали; достатній рівень – виявлена внутрішня незначна 

мотивація – від 42 до 51 бала; середній рівень – виявлена зовнішня позитивна 

мотивація – від 32 до 41 бала; низький рівень – виділена відсутність мотивації або 

зовнішня незначна мотивація – менше 31 бала. 
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Анкета для з’ясування рівнів знань у майбутніх професіоналів військового 

управління щодо розвитку психофізичної витривалості 

 

Інструкція. Наданий бланк містить 15 питань. Уважно прочитайте їх та 

обведіть кружечком одну правильну відповідь із наведених трьох варіантів.  

 

Питання анкети 

1. Що Ви розумієте під поняттям «психофізична витривалість»? 

а) фізична якість, яка об’єднує психічну, психофізіологічну та фізичну 

сфери діяльності та є важливою індивідуально-особистісною складовою 

підготовленості особистості, що пов’язана з подоланням різних видів утоми, 

стресу, напружень та інших несприятливих чинників, які виникають у складних 

умовах; 

б) властивість організму, що забезпечує успішність професійної діяльності 

за рахунок подолання різновидів втоми, яка розвивається; 

в) здатність особистості виконувати будь-які професійні завдання протягом 

тривалого часу без зниження їх ефективності. 

2. Виконання професійних завдань офіцерами протягом тривалого часу в 

першу чергу залежить від:  

а) психічного стану військових фахівців; 

б) фізичної підготовленості особистості; 

в) витривалості особистості. 

3. Регулярне та якісне виконання фізичних вправ офіцерами під час 

проведення навчально-тренувальних занять сприяє підвищенню 

працездатності, тому що: 

а) під час занять офіцери виконуються рухові дії, що впливають на розвиток 

сили та витривалості; 

б) офіцери здатні виконати великий об’єм фізичної праці за відведений 

відрізок часу; 
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в) викликана на навчально-тренувальних заняттях втома активізує в 

офіцерів процеси відновлення та адаптації. 

4. Аеробні процеси енергозабезпечення характеризуються: 

а) браком кисню в м’язах і тканинах організму; 

б) надлишком молочної кислоти в м’язах і тканинах організму після 

завершення роботи; 

в) достатнім забезпеченням киснем працюючих м’язів під час фізичного 

навантаження. 

5. Психічний стан офіцера являє собою: 

а) цілісну характеристику психічної діяльності за певний період, що 

відображає складну структуру взаємозв’язків з вище і нижче розташованими 

рівнями системи психічної регуляції, утворену процесами самоуправління і 

саморегуляції; 

б) психічну реальність, яка за своїми характеристиками займає проміжне 

положення між психічними процесами й особистісними якостями особистості; 

в) цілісну системну реакцію на зовнішні і внутрішні впливи, спрямовану на 

збереження цілісності організму і забезпечення життєдіяльності офіцера в 

конкретних умовах існування. 

6. Чим характеризується втома офіцера? 

а) відмовою від роботи; 

б) тимчасовим зниженням працездатності організму; 

в) підвищеною частотою серцевих скорочень (ЧСС). 

7. Психофізіологічний стан офіцера розуміється як: 

а) цілісна реакція на зовнішні та внутрішні стимули, яка спрямована на 

досягнення корисного результату;  

б) система психічних функцій, що визначає продуктивність професійної 

діяльності; 

в) система психофізіологічних функцій, що регулюються чинниками 

зовнішнього середовища і визначають працездатність людини. 
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8. Які ознаки надмірного психофізичного навантаження на офіцера? 

а) збільшення м’язової сили і життєвої ємкості легень; 

б) адекватне повернення показників до норми; 

в) нестійка крива пульсу, дихання, артеріального тиску під час занять зі 

зниженням цих величин після короткого відпочинку. 

9. Головним для визначення навантаження при виконанні фізичних 

вправ офіцерами є: 

а) напруження деяких груп м’язів; 

б) величина впливу фізичних вправ на організм тих, хто займається; 

в) відчуття втоми. 

10. При розвитку витривалості офіцерів не застосовуються вправи, 

характерною ознакою яких є: 

а) максимальна активність систем енергозабезпечення; 

б) максимальна інтенсивність; 

в) помірна інтенсивність. 

11. Величина фізичного навантаження для офіцерів дозується: 

а) регулюванням об’єму та інтенсивністю виконання фізичних вправ; 

б) регулюванням ступеня втоми, що виникає у результаті виконання 

фізичних вправ; 

в) регулюванням інтервалів відпочинку при виконанні фізичних вправ. 

12. Нервово-психічне напруження офіцерів розглядається як: 

а) загальна реакція організму при зміні стереотипу діяльності і найбільш 

різко виявляється при реальній або уявній загрозі життю чи здоров’ю; 

б) відсутність вольової установки при виконані професійних завдань; 

в) перенесення втоми, що викликана виконанням завдань тривалої дії.  

13. До основних причин, що зумовлюють розвиток нервово-психічної 

напруги офіцера, належать:  

а) психологічна непідготовленість до роботи, фізичну чи психічну втому 

різного походження, несприятливі умови професійної діяльності; 
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б) освоєння нових видів діяльності, нестача чи надмір інформації; 

в) виконання складного завдання, що пов’язане з високою відповідальністю. 

14. Які методи використовуються при розвитку загальної та 

спеціальної витривалості офіцерів: 

а) рівномірний, повторний, круговий, ігровий та змагальний; 

б) індивідуальний, рівномірний, повторний, фронтальний та змагальний; 

в) груповий, рівномірний, поточний, контрольний та змагальний. 

15. При розвитку витривалості офіцерів застосовуються режими 

навантажень, які прийнято поділяти на оздоровчий, підтримуючий, 

розвиваючий і тренувальний. Яку частоту серцевих скорочень визиває 

розвиваючий режим? 

а) 110 – 120 ударів в хвилину; 

б) 120 – 140 ударів в хвилину; 

в) 140 – 160 ударів в хвилину. 

Опрацювання даних. Правильна відповідь на питання оцінюється 3 

балами. Якщо майбутній ПВУ набрав менше 18 балів, ми зараховували його до 

групи з низьким рівнем знань щодо розвитку психофізичної витривалості за 

когнітивним критерієм, якщо від 19 до 29 балів – до середнього, якщо від 30 до 38 

– до достатнього, якщо від 39 до 45 – до високого. 

 

Бланк для відповідей 

Військове звання ____________________________________________ 

Прізвище та ініціали _________________________________________ 

Навчальна група ____________________________________________ 

 

1 а б в 6 а б в 11 а б в 

2 а б в 7 а б в 12 а б в 

3 а б в 8 а б в 13 а б в 

4 а б в 9 а б в 14 а б в 

5 а б в 10 а б в 15 а б в 
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Методика самооцінки емоційного стану Уессмана-Рікса 

 

Методика самооцінки емоційного стану була розроблена американськими 

психологами А. Уессманом і Д. Ріксом. Вона є досить простим опитувальником 

для самооцінки емоційних станів (наводиться її скорочений варіант). 

Вимірювання в цій методиці проводиться за десятибальною системою. 

Інструкція. Виберіть у кожному із запропонованих наборів тверджень те, 

яке найточніше відображає Ваш стан зараз. Номер твердження, вибраного з 

кожного набору, обведіть кружечком у відповідному рядку реєстраційного 

бланку. 

Реєстраційний бланк 

Військове звання ____________________________________________ 

Прізвище та ініціали _________________________________________ 

Навчальна група _____________________________________________ 

 

«Спокійність – тривожність» «Енергійність – втомленість» 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
«Піднесення – пригніченість» «Впевненість у собі – безпорадність» 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  

Список тверджень за всіма шкалами 

«Спокійність – тривожність» 

10. Цілковита спокійність. Непохитно впевнений у собі. 

9. Виключно холоднокровний, на рідкість впевнений і не хвилююся. 

8. Відчуття повного благополуччя. Впевнений і почуваю себе невимушено. 

7. В цілому впевнений і вільний від стурбованості. 

6. Ніщо особливо мене не турбує. Почуваю себе більш-менш невимушено. 

5. Дещо занепокоєний, почуваю себе скуто, трохи стривожений. 

4. Переживаю деяку занепокоєність, страх, неспокій або невизначеність.  
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Знервований, хвилююся, роздратований. 

3. Значна невпевненість. Вельми травмований невизначеністю. Відчуваю страхи. 

2. Величезна тривожність, занепокоєність. Знищений страхом. 

1. Повністю збожеволів від страху. Втратив розум. Наляканий труднощами, які не 

розв’язати. 

«Енергійність – втомленість» 

10. Поривання, що не знає перешкод. Життєва сила виплескується через край. 

9. Життєздатність, величезна енергія, що б’є через край, сильне прагнення до 

діяльності. 

8. Багато енергії, сильна потреба у дії. 

7. Почуваю себе свіжим, у запасі значна енергія. 

6. Почуваю себе досить свіжим, у міру бадьорий. 

5. Злегка втомився. Лінощі. Енергії не вистачає. 

4. Доволі стомлений. У запасі не дуже багато енергії. 

3. Велика стомленість. Млявий. Мізерні ресурси енергії. 

2. Жахливо стомлений. Майже виснажений і практично не здатний до дії. Майже 

не залишилося запасів енергії. 

1. Абсолютно видихався. Нездатний навіть до самого незначного зусилля. 

 

«Піднесення – пригніченість» 

10. Сильний підйом, запальні веселощі. 

9. Збуджений, у піднесеному стані. Сприймає все із захватом. 

8. Збуджений, у доброму настрої. 

7. Почуваю себе дуже добре. Життєрадісний. 

6. Почуваю себе доволі добре, «в порядку». 

5. Почуваю себе трохи пригніченим, «так собі». 

4. Настрій пригнічений і дещо смутний. 

3. Пригноблений і почуваю себе дуже пригніченим. Настрій 

безумовно сумний. 
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2. Дуже пригнічений. Почуваю себе просто жахливо. 

1. Крайня депресія і зневір’я. Пригнічений. Усе чорно й сіро. 

 

«Впевненість у собі – безпорадність» 

10. Для мене немає нічого неможливого. Зможу зробити все, що захочу. 

9. Відчуваю велику впевненість у собі. Впевнений у своїх звершеннях. 

8. Дуже впевнений у своїх здібностях. 

7. Відчуваю, що моїх здібностей достатньо й мої перспективи хороші. 

6. Почуваю себе доволі компетентним. 

5. Відчуваю, що мої вміння й здібності дещо обмежені. 

4. Почуваю себе доволі нездібним. 

3. Пригнічений своєю слабкістю й нестатком здібностей. 

2. Почуваю себе жалюгідним і нещасним. Втомився від своєї некомпетентності.  

1. Давить почуття слабкості й марності зусиль. У мене нічого не виходить. 

Обробка результатів. Спочатку визначаються показники за кожною зі шкал 

«Спокійність –тривожність», «Енергійність – втомленість», «Піднесення – 

пригніченість», «Впевненість у собі – безпорадність», які відповідають обраному 

респондентом номеру твердження. Далі обчислюють інтегральний показник 

емоційного стану респондента за формулою: 

ЕС = (І1 + І2 + І3 + І4) / 4, 

де ЕС – інтегральний показник емоційного стану; 

І1, І2, І3 та І4 – індивідуальні показники за відповідними шкалами. 

Інтерпретація результатів. ЕС може змінюватися від 1 до 10. Якщо він 

знаходиться в межах 8-10 балів, то його можна інтерпретувати як дуже добрий 

(високий рівень); 

у межах 6-7 балів – як добрий (достатній рівень); 

4-5 балів – як погіршений (середній рівень); 

1-3 бали – як поганий і дуже поганий (низький рівень). 
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Методика визначення стресостійкості й соціальної адаптації  

Т. Холмса й Р. Раге 

Інструкція. Постарайтеся згадати всі події, що сталися з Вами впродовж 

останнього року, і підрахуйте загальну кількість «зароблених» Вами балів. 

№ Життєві події Бали 

1 Смерть члена подружжя (дитини) 100 

2 Розлучення 73 

3 Роз’їзд чоловіка й жінки (без оформлення розлучення), розрив із партнером 65 

4 Ув’язнення 63 

5 Смерть близького члена родини 63 

6 Травма чи хвороба 53 

7 Одруження, весілля 50 

8 Звільнення з роботи 47 

9 Примирення чоловіка й жінки 45 

10 Вихід на пенсію 45 

11 Зміна в стані здоров’я членів родини 44 

12 Вагітність партнерки 40 

13 Сексуальні проблеми 39 

14 Поява нового члена родини, народження дитини 39 

15 Реорганізація на роботі 39 

16 Зміна фінансового становища 38 

17 Смерть близького друга 37 

18 Зміна професійної орієнтації, зміна місця роботи 36 

19 Посилення конфліктності у взаєминах із членом подружжя 35 

20 Позика на велику покупку (наприклад, будинок) 31 

21 Закінчення строку виплати позики, збільшення боргів 30 

22 Зміна посади, підвищення службової відповідальності 29 

23 Залишення дому сином або дочкою 29 
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№ Життєві події Бали 

24 Проблеми з родичами чоловіка (дружини) 29 

25 Видатне особисте досягнення, успіх 28 

26 Залишення членом подружжя роботи (або початок роботи) 26 

27 Початок або закінчення навчання в навчальному закладі 26 

28 Зміна умов життя 25 

29 Відмова від певних індивідуальних звичок, стереотипів поводження 24 

30 Проблеми з начальством, конфлікти 23 

31 Зміна умов або графіку роботи 20 

32 Зміна місця проживання 20 

33 Зміна місця навчання 20 

34 Зміна звичок, пов’язаних із проведенням дозвілля або відпустки 19 

36 Зміна звичок, пов’язаних із віросповіданням 19 

36 Зміна соціальної активності 18 

37 Позика для покупки менших речей (машини, телевізора) 17 

38 Зміна індивідуальних звичок, пов’язаних зі сном, розлади сну 16 

39 
Зміна кількості членів родини, що живуть разом, зміна характеру й частоти 

зустрічей з іншими членами родини 

15 

40 
Зміна звичок, пов’язаних із харчуванням (кількість споживаної їжі, дієта, 

відсутність апетиту тощо) 

15 

41 Відпустка 13 

42 Різдво, зустріч Нового року, день народження 12 

43 
Незначне порушення правопорядку (штраф за порушення правил вуличного 

руху) 

11 

 

Інтерпретація результатів. Доктори Холмс і Раге (США) вивчали 

залежність захворювань (у т.ч. інфекційних хвороб і травм) від різних 

стресогенних життєвих подій у більш ніж 5 тисяч пацієнтів. Вони дійшли 

висновку, що психічним і фізичним хворобам зазвичай передують певні серйозні  
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зміни в житті людини. На підставі свого дослідження вони склали шкалу, у якій 

кожній важливій життєвій події відповідає певна кількість балів залежно від 

ступеня її стресогенності. Відповідно до проведених досліджень було 

встановлено, що 150 балів означають 50 % імовірності виникнення певного 

захворювання, а в разі 300 балів вона збільшується до 90 %. 

Уважно прочитайте весь перелік, щоб мати загальне уявлення про те, які 

ситуації, події та життєві обставини, що спричиняють стрес, у ньому наведено. 

Потім повторно прочитайте кожен пункт, звертаючи увагу на кількість балів, 

якою оцінюється кожна ситуація. Далі спробуйте вивести з тих подій і ситуацій, 

які протягом року відбувалися у вашому житті, середнє арифметичне (порахуйте 

середню кількість балів за один рік). Якщо яка-небудь ситуація виникала у вас 

більш ніж один раз, то отриманий результат слід помножити на кількість разів. 

Остаточна сума визначає водночас і ступінь вашої опірності стресу. Велика 

кількість балів – це сигнал тривоги, що попереджає вас про небезпеку. Отже, вам 

терміново слід вдатися до якихось заходів із метою ліквідувати стрес. 

Підрахована сума має ще одне значення – вона виражає (у цифрах) ступінь 

вашого стресового навантаження. 

Для наочності наведемо порівняльну таблицю стресових характеристик. 

Загальна сума балів Ступінь опірності стресу 

150 – 199 Висока 

200 – 249 Достатня 

250 – 299 Середня 

300 і більше Низька (уразливість) 

 

Якщо, наприклад, сума балів – понад 300, це означає реальну небезпеку, 

тобто вам загрожує психосоматичне захворювання, оскільки ви близькі до фази 

нервового вигорання. 

Підрахунок суми балів дасть вам можливість відтворити картину свого 

стресу. І тоді ви зрозумієте, що не окремі, начебто незначні, події у вашому житті 

спричинили стресову ситуацію, а їхній комплексний вплив. 
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Кількісні показники оцінювання рівнів розвиненості витривалості 

військово-прикладного характеру майбутніх  

професіоналів військового управління  

Таблиця К. 1 

Таблиця нарахування балів за виконання вправ із загальної витривалості 

майбутніх професіоналів військового управління 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

50 11.10 6.45 3.10 1.50 30 71 30 

49 11.15 6.50 3.11 1.51  70 29 

48 11.20 6.55 3.12 1.52 29 69 28 

47 11.25 7.00 3.13 1.53  68 27 

46 11.30 7.05 3.14 1.54 28 67 26 

45 11.35 7.10 3.15 1.55  66 25 

44 11.40 7.15 3.16 1.56 27 65 24 

43 11.45 7.20 3.17 1.57  64 23 

42 11.50 7.25 3.18 1.58 26 63 22 

41 11.55 7.30 3.19 1.59  62 21 

40 12.00 7.35 3.20 2.00 25 61 20 

39 12.05 7.40 3.22 2.01  60 19 

38 12.10 7.45 3.24 2.02 24 59 18 

37 12.15 7.50 3.26 2.03  58 17 

36 12.20 7.55 3.28 2.04 23 57 16 

35 12.25 8.00 3.30 2.05  56 15 

34 12.30 8.05 3.32 2.06 22 55  

33 12.35 8.10 3.34 2.07  54 14 

32 12.40 8.15 3.36 2.08 21 53  

31 12.45 8.20 3.38 2.09  52 13 

30 12.50 8.25 3.40 2.10 20 51  

29 12.55 8.30 3.45 2.11  50 12 

28 13.00 8.35 3.50 2.12 19 49  

27 13.05 8.40 3.55 2.13  48 11 

26 13.10 8.45 4.00 2.14 18 47  

25 13.15 8.50 4.04 2.15  46 10 

24 13.20 8.55 4.08 2.16 17 45  

23 13.25 9.00 4.12 2.17  44 9 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

22 13.30 9.05 4.16 2.18 16 43  

21 13.35 9.10 4.20 2.19  42 8 

20 13.40 9.15 4.24 2.20 15 41  

19 13.45 9.20 4.28 2.22  40 7 

18 13.50 9.25 4.32 2.24 14 39  

17 13.55 9.30 4.36 2.26  38 6 

16 14.00 9.35 4.40 2.28 13 37  

15 14.10 9.40 4.44 2.30  36 5 

14 14.20 9.45 4.48 2.32 12 35  

13 14.30 9.50 4.52 2.34  34  

12 14.40 9.55 4.56 2.36 11 33 4 

11 14.50 10.00 5.00 2.38  32  

10 15.00 10.05 5.10 2.40 10 31  

9 15.10 10.10 5.20 2.42 9 30 3 

8 15.20 10.15 5.30 2.44 8 29  

7 15.30 10.20 5.40 2.46 7 28  

6 15.40 10.25 5.50 2.48 6 27 2 

5 15.50 10.30 6.00 2.50 5 26  

4 16.00 10.35 6.10 2.52 4 25  

3 16.10 10.40 6.20 2.54 3 24 1 

2 16.20 10.45 6.30 2.56 2 23  

1 16.30 10.50 6.40 3.00 1 22  

 

Таблиця К. 2 

Таблиця визначення критеріїв готовності майбутніх  

професіоналів військового управління з виконання військово-прикладних вправ, 

що впливають на розвиненість їх витривалості  
 

№
 в

п
р
ав

и
 

 

 

Назва вправ 

О
д
и

н
и

ц
я
 

в
и

м
ір

у
 

Для військовослужбовців чоловіків 

2 

вікової  

групи 

3 

вікової  

групи 

4 

вікової  

групи 

5, 6 

вікової  

групи 

Категорії військовослужбовців 

1 2 1 2 1 1 2 2 

1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 

33 Марш-кидок  
на 5 км 

хв. 

сек. 

27 28 27 28 27 28 27 28 

35 Загальна 
контрольна 
вправа на 
смузі 
перешкод 

2.25 2.30 2.30 2.35 2.40 2.45 2.45 2.50 

37 Човниковий біг 
6 х 100 м 

м 2.30 2.35 2.35 2.40 2.45 2.50 2.50 2.55 

40 Військово-
прикладне 
плавання 

м 125 100 125 100 125 100 125 100 
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Методика визначення властивостей нервової системи за психомоторними 

якостями (теппінг-тест) Є. Ільїна 

 

Процедура дослідження. Для проведення дослідження необхідно 

приготувати реєстраційні листки, на яких зображено шість квадратів (5х5 см. 

кожен). 

У квадратах необхідно нанести як можна більше крапок. У кожному 

квадраті завдання виконується 5 сек. Перед початком роботи олівець необхідно 

проставити перед першим квадратом і за командою «раз!» швидко перенести його 

в перший квадрат. Перехід у наступний за номером квадрат проводиться за 

командою “Раз!”. Необхідно звернути увагу, що четвертий квадрат знаходиться 

під третім. 

 

1 2 3 

   

   

6 5 4 

 

Інструкція. Сядьте зручно на стілець, щоб Ваша рука була на рівні стола. 

Постарайтеся поставити якнайбільше крапок у кожному квадраті за 5 с (всього 

30 с на виконання). Працювати потрібно весь час на максимальному вольовому 

зусиллі. Коли робота завершена, підраховують усі крапки в кожному квадраті 

окремо і їх загальну суму. 
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Висновок щодо лабільності роблять за загальною сумою крапок. Для 

зручності кількість переводиться у бали за таблицею 1. 

Таблиця Л.1 

Переведення оцінок у бали 

Кількість 

крапок 

74 і 

менше 

75-

129 

130-

151 

152-

162 

163- 

172 

173-

183 

184-

195 

196- 

204 

205-

210 

211 і 

більше 

Бали 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Бали свідчать: 

1-3 – низька лабільність; 

4-6 – середня лабільність; 

7-9 – висока лабільність; 

10 – дуже висока лабільність. 

Людям з високою лабільністю притаманне швидке виконання дій, швидке 

мислення, великий обсяг уваги і сприймання, хороша адаптація. Висока 

лабільність лежить в основі комунікативних здібностей (педагогічних, музичних, 

художніх). Люди з низькою лабільністю інертні, неініціативні, пасивні у 

поведінці, важко пристосовуються до змін. У них хороша довготривала пам’ять, 

вони досягають більш високих результатів у діяльності, яка вимагає 

організованості і планування, мобілізації довільної уваги і запам’ятовування, 

Низька лабільність, інертність лежить в основі пізнавальних здібностей 

(математичних, розумових). Проте варто пам’ятати, що у профдіагностичній 

роботі, слід враховувати показники лабільності нервової системи, але не слід 

лише за одним показником лабільності робити загальні висновки повного 

прогнозу поведінки людини в тому чи іншому виді діяльності дослідження 

необхідно проводити комплексно, використовуючи різноманітні методики. 

Визначення сили нервової системи за «Теппінг-тестом» 

Для того, щоб дослідити силу нервової системи, необхідно мобілізувати 

піддослідного на короткотривалу роботу у максимальному темпі(стимулювати 

словами «Працюй швидше!») 
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При виконанні теппінг-тесту сила нервової системи виявляється у 

здатності утримувати темп роботи на певному рівні. Для визначення сили 

нервової системи побудуйте графік зміни частоти теппінгу за кожні 5 с. На осі 

абсцис відкладіть часові інтервали (30 с по 5 с кожний інтервал). На осі ординат – 

кількість крапок n, яку ви поставили в кожному інтервалі (квадраті). Залежно від 

сили нервової системи графіки будуть мати різний вигляд. 

Сильна нервова система. Її характеризує випуклий тип кривої – 

максимальний темп наростає у перші 10-15 с, а потім може падати, навіть 

знижуватися до початкового рівня. 

Середня сила нервової системи. Рівний тип кривої – максимальний темп 

утримується приблизно на одному рівні протягом усього часу роботи. 

Середньо-сильна нервова система. Проміжний тип – перші 10-15 с темп 

підтримується на початковому рівні, а потім знижується. 

Середньо-слабка нервова система. Увігнутий тип кривої. Темп спадає уже 

після 10 с і залишається зниженим до кінця. Проте, різниця між найвищим і 

найнижчим результатами не повинна перевищувати 8 крапок. При цьому можливе 

періодичне зростання і спад темпу (хвилеподібна крива). 

Слабка нервова система. Спадаючий тип кривої – максимальний темп 

знижується  вже з другого секундного відрізка і залишається таким протягом 

усього часу. Різниця між вищим і нижчим показниками є більша ніж 8 крапок. 

Графіки змін частоти теппінгу дозволяють якісно визначити силу-слабкість 

нервової системи та визначити тип темпераменту особистості. 

Так, люди з сильною нервовою системою – холерики. Сила процесу 

збудження у них надмірна, що впливає на весь організм. Такі люди діють перш 

ніж думають. Холерики характеризуються неврівноваженістю й активністю. Це 

нестриманий, імпульсивний, запальний тип. 

Люди, у яких середня сила нервової системи, – це сангвіники. Незважаючи 

на те, що сила процесу збудження у них менш потужна, ніж у холериків, вони  
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активні, ініціативні, жваві, рухливі. Це врівноважені, відкриті для спілкування, 

контактні, розсудливі люди; для них характерне узгодження між дією і думкою. 

Флегматики відзначаються середньо-слабкою силою процесу збудження. 

Вони інертні, врівноважені, старанні, вдумливі, розсудливі та контактні. 

Меланхоліки мають слабку нервову систему, проте сила процесу збудження 

у них досить сильна, але вона не проявляється в дії, а швидше в фізіологічних 

особливостях, зокрема вони швидко потіють, червоніють. Це пасивний, 

неврівноважений, тривожний, вразливий тип, який мало спілкується, більше 

замкнений у своєму світі, мрійливий. Це здорова, проте в екстремальних умовах 

не здатна до дії людина. Щоб визначити кількісний ступінь вираженості сили-

слабкості нервової системи, необхідно визначити величину відхилень кривої 

графіка від початкового рівня. З цією метою обчислюється алгебраїчна різниця 

між кількістю крапок у шостому квадраті та в усіх інших квадратах. 

Алгебраїчна сума цих різниць є величиною відхилення, за якою судять про 

ступінь вираженості сили-слабкості нервової системи. 

Наприклад: 

№ Квадрата 1 2 3 4 5 6 

Кількість крапок 33 31 30 28 25 24 

Різниця крапок 

щодо першого 

квадрата 

1 2 3 5 8 9 

 

Сумарне відхилення (алгебраїчна сума різниць) дорівнює 27.  

Чим виший показник сумарних відхилень, тим більш слабкою є нервова 

система досліджуваного.  

Сила нервової системи – це показник працездатності нервових клітин і 

нервової системи в цілому. 

Коли Ви використовуєте теппінг-тест правою рукою, отримуєте показники 

про лабільність і силу лівої півкулі головного мозку, коли працюєте лівою 

рукою, – навпаки. 
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Сильна нервова система 

 

Середня сила нервової системи 

 

Середньо-сильна нервова система 

 

Середньо-слабка нервова система 

 

Слабка нервова система 
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Методика визначення інтелектуальної лабільності майбутніх ПВУ 

(модифікація С. Костроміна) 

 

Методика визначення інтелектуальної лабільності використовується з 

метою прогнозу успішності в навчанні та освоєнні нового виду діяльності та 

вимагає від респондентів високої концентрації уваги, швидкості реакції на 

пропоноване завдання, а також задану швидкість виконання, що в сукупності 

відображає здатність досліджуваного до короткочасної інтенсивної діяльності. 

Крім того, в методику включений ряд завдань, які виявлятимуть вміння 

орієнтуватися на умови завдання, виконувати і враховувати кілька вимог 

одночасно, володіти точним аналізом різних ознак. 

Інструкція. Протягом обмеженого часу (3-4 с) респонденти повинні 

виконати нескладні завдання на спеціальному бланку, які зачитуються 

експериментатором. Бланк являє собою розграфлений на 25 пронумерованих 

квадратів лист. Кожне завдання має строго заданий квадрат і має виконуватися 

саме в ньому. Методика може застосовуватися як фронтально, так і 

індивідуально. При проведенні дослідження експериментатор чітко проголошує 

завдання і номер квадрата, оскільки номери завдань і квадратів на бланку не 

збігаються. 

Респондентам дається інструкція: «Слухайте уважно завдання і номер 

квадрата. Перепитувати не можна. Прочитане мною завдання не повторюється. 

Працюємо швидко. Увага! Починаємо!» 

 

Тестові питання 

1. (Квадрат 1). Напишіть першу літеру імені «Сергій» і останню букву 

першого місяця року. 

2. (Квадрат 2). Напишіть цифри 1, 6, 3. Непарні обведіть. 

3. (Квадрат 4). Напишіть слово “пар” навпаки. 
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4. (Квадрат 5). Намалюйте прямокутник. Розділіть його двома 

горизонтальними і двома вертикальними лініями. 

5. (Квадрат 6). Намалюйте чотири кола. Перше коло закресліть, а третє 

підкресліть. 

6. (Квадрат 7). Намалюйте трикутник і квадрат так, щоб вони перетиналися. 

7. (Квадрат 8). Напишіть слово «крейда». Під приголосними буквами 

поставте стрілку, спрямовану вниз, а під голосними стрілку, спрямовану вліво. 

8. (Квадрат 10). Якщо сьогодні не середа, то напишіть передостанню букву 

слова «книга». 

9. (Квадрат 12). Намалюйте прямокутник, а поруч ромб. В прямокутнику 

напишіть суму чисел 5 і 2, а в ромбі – різницю цих чисел. 

10. (Квадрат 13). Намалюйте три точки так, щоб при їх з’єднанні вийшов 

трикутник. 

11. (Квадрат 15). Напишіть слово «ручка». Голосні закресліть. 

12. (Квадрат 17). Розділіть квадрат двома діагональними лініями. Точку 

перетину позначте останньою буквою назви нашого міста. 

13. (Квадрат 18). Якщо в слові «синонім» шоста буква голосна, то поставте 

цифру 1. 

14. (Квадрат 20). Намалюйте трикутник, а в ньому коло. 

15. (Квадрат 21). Напишіть число 82 365. Непарні цифри закресліть. 

16. (Квадрат 22). Якщо число 54 ділиться на 9, поставте галочку. 

17. (Квадрат 19). Якщо в слові «подарунок» третя буква не «і», напишіть 

суму чисел 6 і 3. 

18. (Квадрат 23). Якщо слова «будинок» і «дуб» починаються на однакові 

букви, поставте тире. 

19. (Квадрат 24). Напишіть літери «М», «К», «О». Букву «М» укладіть в 

квадрат, букву «К» – в коло, букву «О» – в трикутник. 

20. (Квадрат 25). Напишіть слово «салют». Обведіть приголосні букви. 
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Бланк для відповідей до методики «Інтелектуальна лабільність» 

1 

 

2 3 4 5 

6 

 

7 8 9 10 

11 

 

12 13 14 15 

16 

 

17 18 19 20 

21 

 

22 23 24 25 

 

Інтерпретація результатів. Оцінка проводиться за кількістю помилок. 

Помилкою вважається будь-яка пропущене, невиконане або виконане з помилкою 

завдання. Норми виконання: 0-2 помилки – висока лабільність, хороша здатність 

до навчання; 3-4 помилки – середня лабільність; 5-7 помилок – низька здатність 

до навчання, труднощі у перенавчанні; 7 помилок і більш – мала успішність в 

будь-який, в тому числі навчальної, діяльності. 

Методика не вимагає багато часу для проведення дослідження та обробки 

результатів, разом з тим має високий рівень інформативності та точності в 

прогнозуванні успішності в навчанні. 

Ключ 
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Методика визначення самооцінки рівня ситуативної та особистісної 

тривожності майбутніх ПВУ (Ч. Спілбергера – Ю. Ханіна) 

 

Методика є інформативним способом самооцінки рівня тривожності в 

даний момент (реактивна тривожність, як стан) і особистісної тривожності (як 

стійка характеристика людини). Розроблена Ч. Спілбергером і адаптована 

Ю. Ханіним.  

 

Реєстраційний бланк 

Військове звання ____________________________________________ 

Прізвище та ініціали _________________________________________ 

Навчальна група _____________________________________________ 

 

А. Шкала самооцінки реактивної тривожності 

 

Інструкція. Прочитайте уважно кожне з приведених нижче тверджень і 

закресліть відповідну цифру праворуч від кожного з тверджень залежно від того, 

як Ви себе почуваєте в даний момент. Над твердженнями довго не замислюйтесь, 

оскільки правильних чи неправильних варіантів відповідей немає. 

 

№ 

з/п  Твердження 

Варіанти відповідей 

Ні, це 

не так 

Мабуть, 

так 
Вірно 

Цілком 

вірно 

1. Я спокійний  1 2 3 4 

2. Мені ніщо не загрожує  1 2 3 4 

3. Я знаходжуся в стані напруги  1 2 3 4 

4. Я відчуваю жаль  1 2 3 4 

5. Я почуваю себе вільно  1 2 3 4 

6. Я засмучений  1 2 3 4 

7. Мене хвилюють можливі невдачі  1 2 3 4 

8. Я відчуваю себе відпочилим  1 2 3 4 

9. Я собою не вдоволений  1 2 3 4 
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10. Я відчуваю внутрішнє задоволення  1 2 3 4 

11. Я впевнений у собі  1 2 3 4 

12. Я нервую  1 2 3 4 

13. Я не знаходжу собі місця  1 2 3 4 

14. Я напружений  1 2 3 4 

15. Я не почуваю скутості, напруженості  1 2 3 4 

16. Я задоволений  1 2 3 4 

17. Я занепокоєний  1 2 3 4 

18. Я занадто збуджений і мені не по собі  1 2 3 4 

19. Мені радісно 1 2 3 4 

20. Мені приємно 1 2 3 4 

 

Б. Шкала самооцінки особистісної тривожності 

Інструкція. Прочитайте уважно кожне з приведених нижче 

тверджень і закресліть відповідну цифру праворуч від кожного з 

тверджень залежно від того, як Ви себе почуваєте звичайно. Над 

твердженнями довго не замислюйтеся, оскільки правильних чи 

неправильних варіантів відповідей не має. 

 
№ 

з/п  Твердження 

Варіанти відповідей 

Ні, це не 

так 

Мабуть, 

так 
Вірно 

Цілком 

вірно 

21. Я відчуваю задоволення 1 2 3 4 

22. Я дуже швидко втомлююся  1 2 3 4 

23. Я легко можу заплакати  1 2 3 4 

24. Я хотів би бути таким же щасливим, 

як і інші  
1 2 3 4 

25. Я програю від того, що недостатньо 

швидко приймаю рішення  
1 2 3 4 

26. Звичайно я почуваю себе бадьорим  1 2 3 4 

27. Я спокійний, холоднокровний і 

зібраний  
1 2 3 4 

28. Очікувані труднощі звичайно дуже 

тривожать мене  
1 2 3 4 

29. Я занадто переживаю через дрібниці  1 2 3 4 

30. Я цілком щасливий  1 2 3 4 
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31. Я приймаю все занадто близько до 

серця  
1 2 3 4 

32. Мені не вистачає впевненості в собі  1 2 3 4 

33. Звичайно я почуваю себе в безпеці  1 2 3 4 

34. Я намагаюся уникати критичних 

ситуацій і труднощів  
1 2 3 4 

35. У мене буває хандра  1 2 3 4 

36. Я задоволений  1 2 3 4 

37. Усякі дрібниці відволікають і 

хвилюють мене  
1 2 3 4 

38. Я так сильно переживаю свої 

розчарування, що потім довго не можу 

про них забути  

1 2 3 4 

39. Я врівноважена людина  1 2 3 4 

40. Мене охоплює сильне занепокоєння, 

коли я думаю про свої справи і 

турботи 

1 2 3 4 

 

Опрацювання результатів. Показники реактивної тривожності (РТ) та 

особистісної тривожності (ОТ) підраховуються окремо за формулами:  

РТ = Σ1 – Σ2 + 50, де Σ1 – сума закреслених на бланку цифр за пунктами 

шкали 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 17, 18;  

Σ2 – сума інших закреслених цифр (пункти 1, 2, 5, 8, 10, 11, 15, 16, 19, 20).  

ОТ = Σ1 – Σ2 + 35, де Σ1 – сума закреслених цифр на бланку за пунктами 

шкали 22, 23, 24, 25, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 40;  

Σ2 – сума інших цифр за пунктами 21, 26, 27, 30, 33, 36, 39.  

 

Інтерпретація результатів. Для інтерпретації результатів 

використовуються такі орієнтовані оцінки:  

0-30 балів – низький рівень тривожності;  

31-37 балів – середній рівень тривожності;  

38-45 балів – достатній рівень тривожності;  

вище 45 балів – високий рівень тривожності. 
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Методика визначення «Локус контролю» (за О. Ксенофонтовою) 

 

Інструкція. Вам пропонуються висловлювання про життя, з якими Ви 

можете погодитися чи не погодитися. Якщо Ви вважаєте, що: «Так, я думаю 

приблизно так само», то поставте в бланку для відповідей поряд із номером 

судження відповідь «так» або «+», якщо Ви вважаєте, що: «Ні, я думаю про це по-

іншому», то поставте відповідь «ні» або «–». 

1. Успіхи у кар’єрі залежать не стільки від здібностей і зусиль людини, 

скільки від збігу обставин. 

2. Люди розлучаються найчастіше із-за того, що вони недостатньо прагнули 

пристосовуватись один до одного. 

3. Помилково думати, що хвороба – це справа випадку, адже якщо повинен 

захворіти, то нічого не вдієш. 

4. Одинокими стають саме ті люди, які не виявляють інтересу і 

дружелюбності до навколишніх. 

5. Здійснення моїх планів дуже часто залежить від того, пощастить чи ні. 

6. Немає ніякого сенсу старатись завоювати симпатію людей, якщо у них 

склалась негативна думка про мене. 

7. Зовнішні обставини, наприклад, батьки і добробут, впливають на сімейне 

щастя не менше, ніж взаємовідносини між молодими людьми. 

8. Я часто відчуваю, що мало впливаю на події, які зі мною відбуваються. 

9. Мої оцінки в навчанні більше залежать від випадковості, наприклад, від 

настрою педагога, ніж від мене самого. 

10. Я будую плани на майбутнє і знаю, що можу реалізувати їх. 

11. Те, що зі сторони здається удачею чи везінням, найчастіше є наслідком 

довгої цілеспрямованої діяльності. 

12. Якщо люди не підходять один одному, то як би вони не старались, 

налагодити спілкування їм не вдасться. 

13. Мої добрі справи переважно оцінюються іншими належним чином. 
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14. Думаю, що випадок чи доля відіграють не дуже важливу роль у моєму 

життя. 

15. Я стараюсь не будувати планів на майбутнє, так як все залежить не від 

мене, а від того, як складуться обставини. 

16. У випадку конфлікту я частіше відчуваю вину за собою, ніж за 

протилежною стороною. 

17. Життя більшості людей, в основному, залежить від збігу обставин. 

18. Для мене найкращим є таке керівництво, коли я повинен самостійно 

вирішувати, як виконати ту чи іншу роботу. 

19. Думаю, що сам по собі спосіб життя не є причиною хвороб. 

20. Як правило, саме збіг обставин не дає змоги людям добитись успіхів у 

власній справі. 

21. У кінцевому результаті за погане керівництво організацією відповідальні 

всі люди, які в ній працюють, а не лише керівник. 

22. Я часто відчуваю, що нічого не можу змінити у відносинах із близькими. 

23. Якщо я дуже захочу, то зможу викликати симпатію будь-кого. 

24. На підростаюче покоління впливає так багато факторів, що зусилля 

батьків по вихованню своїх дітей найчастіше виявляються безрезультатними.  

25. Практично все, що зі мною відбувається, – це справа моїх рук. 

26. Важко буває зрозуміти, чому керівники поступають саме так, а не по-

іншому. 

27. Людина, яка не зуміла досягти успіху в своїй діяльності, повинна 

погодитись із тим, що вона погано її організувала. 

28. Я можу добитися від навколишніх людей того, чого хочу. 

29. Винуватцями моїх неприємностей і невдач дуже часто були інші люди. 

30. Дитину можна легко захистити від простуди, якщо її правильно одягати 

і правильно ростити. 

31. У складних обставинах я вважаю більш розумним чекати, поки 

проблема розв’яжеться сама по собі. 
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32. Успіх, як правило, є результатом наполегливої праці і мало залежить від 

випадку чи удачі. 

33. Щастя моєї сім’ї залежить від мене більше, ніж від будь-кого. 

34. Деколи мені буває важко зрозуміти, чому я подобаюсь одним людям і не 

подобаюсь іншим. 

35. Я приймаю рішення і дію самостійно, не очікуючи допомоги від інших і 

не надіючись на долю. 

36. Шкода, що заслуги людини найчастіше залишаються невизнаними, не 

дивлячись на всі її старання. 

37. У процесі спілкування часто бувають такі ситуації, які неможливо 

розв’язати при найбільшому бажанні. 

38. Здібні люди, які не реалізували своїх можливостей, повинні 

звинувачувати в цьому тільки самих себе. 

39. Більшість моїх успіхів були б абсолютно неможливими без суттєвої 

допомоги інших людей. 

40. Практично всі невдачі у моєму житті виникають через моє незнання, 

невміння чи лінь. 

Керівництво для використання опитувальника. Опитувальник ЛК є 

методикою для дослідження локусу контролю особистості і містить 40 тверджень. 

Респондентам пропонується погодитись чи не погодитись із кожним 

висловлюванням, відповівши «так» або «ні». Цей опитувальник дає змогу виявити 

переконання людини відносно того, де локалізуються сили, які впливають, 

керують і контролюють те, що відбувається в житті людини. 

Особистості, переконані в тому, що головні сили, які визначають їхнє 

життя, знаходяться всередині них самих (це власні старання, зусилля, здібності), 

називаються інтерналами, або людьми з внутрішнім локусом контролю. Люди, 

переконані в тому, що їхня доля залежить лише від зовнішніх факторів (інших 

людей, випадку), називаються екстерналами, або людьми з зовнішнім локусом 

контролю. 
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Чим вищі показники інтернальності респондента, тим більша ймовірність 

того, що він відчуває себе «господарем власної долі», відрізняється впевненістю в 

собі і має досить високий рівень розвитку саморегуляції життєдіяльності. Чим 

нижчі показники інтернальності, тобто чим ближче респондент знаходиться до 

полюсу зовнішнього локусу контролю чи екстернальності, тим меншою мірою він 

впевнений у собі і потребує психологічної допомоги, є недостатньо самостійним у 

розв’язанні різних життєвих завдань. 

 

Ключ до опитувальника «Локус контролю» 

 

№ питання Юнаки Дівчата 

1- 1 1 

2+ 1 1 

3+ 1 1 

4+ 1 1 

5- 1 1 

6- 1 1 

7- 1 1 

8- 1 1 

9- 1 1 

10+ 1 1 

11+ 1 1 

12- 1 1 

13+ 1 1 

14+ 2 2 

15- 2 2 

16+ 3 3 

17- 3 3 

18+ 4 4 

19- 4 4 

20- 4 4 

21+ 5 4 

22- 5 5 

23+ 5 5 

24- 5 5 

25+ 6 6 

26- 6 6 

27+ 6 6 

28+ 7 7 

29- 7 7 

30+ 7 7 
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31- 8 7 

32+ 8 8 

33+ 8 8 

34- 9 8 

35+ 9 9 

36- 10 9 

37- 10 10 

38+ 10 10 

39- 10 10 

40+ 10 10 

 

Інтерпретація результатів дослідження: 

– необхідно перевірити відповіді, які співпали за кожним судженням з 

ключем; 

– номери відповідей, які співпали, обвести кружечком (незалежно чи це «+» 

чи «–»); 

– підрахувати загальну кількість балів. 

Для інтерпретації результатів використовуються такі орієнтовані оцінки:  

1–70 балів – низький рівень інтернальності;  

71–110 балів – середній рівень інтернальності;  

111–140 балів – достатній рівень інтернальності;  

141–186 балів – високий рівень інтернальності. 
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Факультативний курс «Витримка та виживання на полі бою» 

 

Метою даного курсу є: опанування теоретичними знаннями, практичними 

вміннями щодо організації та здійснення індивідуальних, колективних дій в 

екстремальних умовах бойової діяльності та впливу негативних чинників 

зовнішнього середовища; набуття методичних та практичних навичок з 

управління підрозділами в умовах постійної зміни обстановки; виконання завдань 

зі здійснення маршів у пішому порядку за визначеними маршрутами та 

орієнтирами на місцевості; пошуку різноманітних об’єктів, розвідки та 

встановлення мінно-вибухових загороджень; евакуації поранених; подолання 

водних та штучних перешкод скритого розташування на місцевості при значній 

фізичній та психологічній втомі; формування і вдосконалення військово-

прикладних рухових навичок з військово-прикладного плавання в 

обмундируванні і зі зброєю. 

Відповідно до мети визначено головні завдання курсу, а саме: 

Дати майбутнім ПВУ знання щодо: прийомів прихованого, безшумного 

пересування та маскування під час виконання бойового завдання; номенклатури 

та умовних позначень топографічних карт; способів розташування у лісовій 

місцевості; порядку забезпечення життєдіяльності тактичного підрозділу в умовах 

лісової місцевості; порядку організації засідки; порядку застосування вибухових 

речовин та засобів підривання об’єктів; способів евакуації військовослужбовців з 

небезпечного району; порядку надання першої медичної допомоги; способів 

підготовки до плавання в обмундируванні за допомогою підтримуючих засобів та 

без них; утримання на воді за допомогою обмундируванні різними способами 

прийомів формування стресостійкості та саморегуляції під час виконання 

бойового завдання. 

Сформувати у майбутніх МВУ уміння: приховано, безшумно пересуватися 

та маскуватися під час виконання бойового завдання по лісовій та заболоченій  
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місцевості; швидко орієнтуватися за допомогою використання топографічних 

карт та без них, азимутальних карток; виявляти та долати заміновані ділянки 

місцевості; обладнувати приховані місця денного та нічного відпочинку; 

забезпечувати життєдіяльність в екстремальних умовах обстановки; долати водні 

та штучні перешкоди; застосовувати вибухові речовини та засоби підривання; 

надавати першу медичну допомогу; формувати особисту стресостійкість та 

володіти прийомами саморегуляції в екстремальних умовах. 

Курс проводиться у три взаємопов’язаних етапи, особливості яких 

полягають у можливостях до кількості залучених майбутніх ПВУ та науково-

педагогічних працівників, форми одягу, переліку необхідного майна та 

матеріальних засобів. Усі етапи проводяться у польовій формі одягу, з 

навчальною зброєю та рекомендованим переліком майна (на кожний етап 

окремий перелік). 

Перший етап курсу, який має умовну назву «Теоретичний», проводиться на 

водноспортивній базі університету у вигляді комплексного заняття груповим 

способом на 6-и навчальних місцях (по 45 хв на кожному навчальному місці), а 

саме: 

1. Способи евакуації поранених та надання першої медичної допомоги 

утопаючому (прийоми та способи евакуації поранених за допомогою штатних та 

підручних засобів; порядок надання першої медичної допомоги утопаючому). 

2. Організація заходів із розташування на місцевості та виживання в умовах 

лісової місцевості (вибір місця розташування для відпочинку, обладнання нічлігу, 

установка намету; способи готування їжі; засоби добування води та її 

знезаражування; способи розведення (добування) вогню; способи добування їжі; 

способи маскування слідів свого перебування). 
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3. Орієнтування на місцевості (орієнтування на місцевості без топографічної 

карти; орієнтування на місцевості з використанням топографічної карти, 

пересування по місцевості за допомогою азимутальної картки). 

4. Організація переправи через водну перешкоду за допомогою штатних 

засобів (способи прихованої посадки на човен СНЛ-8; подолання водної 

перешкоди на човні, організація спостереження та розвідки; способи 

десантування на протилежний берег). 

5. Способи підготовки до плавання в обмундируванні за допомогою 

підтримуючих засобів та без них (зі зброєю та берцями для виконання вправи; з 

рюкзаком; з плащ-палаткою; способи виготовлення поплавків (плащ-палатка, 

одяг, ОЗК); способи плавання за допомогою підручних засобів (колоди чи дошки; 

пластикових пляшок, зв’язаних колод, хворосту). 

6. Дії підрозділу з розвідки та подолання мінно-вибухових загороджень 

(типи вибухонебезпечних предметів, які використовуються у зоні проведення 

АТО; способи подолання мінно-вибухових загороджень; розвідка мінно-

вибухових загороджень; подолання замінованої ділянки за допомогою кішок-

зацепів, щупів та підручних засобів). 

Методика проведення занять на кожному навчальному місці полягає у 

доведенні теоретичних положень, демонстрації та практичному виконанні 

прийомів, дій, завдань. 

Обідня перерва передбачає: розведення вогню у встановлених місцях у 

складі груп по 8 осіб; приготування гарячого напою з використанням підручних 

засобів, матеріалів, рослин; прийом їжі; підготовка обмундирування до виконання 

наступних практичних вправ. 

Після закінчення обідньої перерви заняття проводиться фронтальним 

способом на двох навчальних місцях: 
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1. Контроль вправи – плавання в обмундируванні зі зброєю. 

2. Марш-кидок із супутнім подоланням штучних та водних перешкод у 

складі підрозділу з 8-и осіб (етапи проведення: 1 етап – біг 4 км із супутнім 

подоланням штучних перешкод по дистанції бігу; 2 етап – надягання рятувальних 

жилетів, посадка у човен, переправа через водну перешкоду (400 м) за допомогою  

штатних засобів (човен СНЛ-8), десантування на протилежний берег; 3 етап – 

марш-кидок навколо озера (2 км) та прибуття на водноспортивну базу). Другий 

етап курсу, який має умовну назву «Практичний», проводиться на 

водноспортивній базі університету у вигляді комплексного заняття груповим 

способом на 4 навчальних місцях (по 45 хв на кожному навчальному місці), а 

саме: 

1. Плавання у водолазному комплекті № 1 (проводиться у вигляді 

послідовного виконання прийомів та дій: пересування на човні СНЛ-8; 

десантування у воду з човна; плавання на відстань 100 м у водолазному 

комплекті; вихід на берег). 

2. Подолання водних перешкод у складі підрозділу (5 чол.) з використанням 

мотузки та плавання за допомогою підтримуючих засобів (проводиться у вигляді 

послідовного виконання прийомів та дій: плавання 25 м за допомогою поплавка, 

зробленого з речового мішка чи плащ-палатки; плавання 25 м за допомогою 

колоди (дошки); плавання 25 м за допомогою плота у складі групи; подолання 

водної перешкоди убрід за допомогою зафіксованої мотузки; подолання водної 

перешкоди методом витягування групи за допомогою мотузки). 

3. Способи звільнення від захватів та транспортування утопаючого 

(демонстрація способів звільнення від захватів рук, тулуба з переду, шиї ззаду; 

демонстрація способів транспортування утопаючого; практичне тренування 

способами звільнення від захватів та транспортування утопаючого на суші; 

практичне тренування способами звільнення від захватів та транспортування 

утопаючого у воді. 
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4. Способи роздягання при раптовому потраплянні у воду у спорядженні та 

виходу з води (тренування способів роздягання та закріплення зброї, елементів  

форми одягу у воді; тренування способів виходу на берег з опорою на дно; 

тренування способів виходу на пірс без опори (з глибини); тренування способів 

посадки у рятувальний човен з води). 

 Обідня перерва передбачає: розведення вогню у встановлених місцях у 

складі груп по 15 осіб; приготування гарячого напою з використанням підручних 

засобів, матеріалів, рослин; приготування їжі зі штатного сухого пайка; 

підготовка обмундирування до виконання наступних практичних вправ. Після 

закінчення обідньої перерви заняття проводяться у складі груп по 15 осіб 

поточним способом: 

1. Способи роздягання при раптовому потраплянні у воду та тривалому 

утриманні на воді за допомогою елементів форми одягу (послідовно 

відпрацьовуються наступні питання: тренування в способах утримання на воді у 

вертикальному положенні; утримання на воді за допомогою куртки; утримання на 

воді за допомогою штанів). 

2. Комплексне виконання вправи: стрибнути у воду в куртці, штанах, 

берцях; проплисти до визначеного місця; повернутися обличчям до керівника; 

утримуватись на воді упродовж 2 хв; за командою керівника роздягнутися, 

зробити поплавок з елементів форми одягу (за вибором майбутнього ПВУ – 

штани чи куртка); утримання на воді за допомогою поплавка – 5 хв; за командою 

керівника доплисти за допомогою поплавка до берега. 

Після закінчення другого етапу курсу офіцери без виїзду до пункту 

постійної дислокації відпочивають у визначених місцях, організовують сушіння 

обмундирування та взуття, комплектують рюкзаки та готуються до третього етапу 

курсу. 

Третій етап курсу, який має умовну назву «Комплексне виконання 

завдань», розпочинається за 2 години до настання сутінок та триває упродовж  
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24 год. Усі завдання виконуються у складі груп по 15 осіб (але не більше 3-х груп 

одночасно) та передбачає оцінку дій командира групи з управління підрозділом, 

індивідуальних дій офіцерів з виконання поставлених бойових завдань 

(розпоряджень) на фоні загальної тактичної обстановки. За кожною групою 

закріплюється інструктор.  

Кожне завдання супроводжується окремим бойовим розпорядженням із 

визначеними завданнями, маршрутами руху, часом виконання завдань. 

1 завдання. Здійснення маршу у складі підрозділу із супутнім подоланням 

водних перешкод та заболоченої ділянки місцевості. 

Послідовність здійснення маршу: постановка завдань та надання 

розпорядження на здійснення маршу командиром групи; організація переправи 

через водну перешкоду за допомогою плоту; виготовлення ношів для пораненого 

з підручних матеріалів та евакуація у визначений район (до 2 км); пересування по 

лісовій місцевості за орієнтирами, визначеними на азимутальній картці; 

проведення розвідки, підготовка та пересування по заболоченій місцевості (до 

1 км); марш-кидок у визначений на схемі місцевості район розташування. 

Загальний час на виконання завдання – 2 год. 

2 завдання. Здійснення вибору місця та організація прихованого 

розташування групи у лісовій місцевості. Виконання завдання здійснюється в 

умовах обмеженої видимості. 

Обов’язковими умовами виконання завдання є: облаштування місць для 

відпочинку на групу із 15 осіб та місця командира групи, організація охорони 

(спостережних постів, встановлення мінно-вибухових загороджень тощо), 

розведення вогню та приготування їжі (вечеря, сніданок), облаштування місця 

збереження харчів; виготовлення конденсатора для добування та пристрою для 

очищення води, організація відпочинку військовослужбовців (ночівля) у таборі. 
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3 завдання. Здійснення умовного нападу диверсійно-розвідувальної групи 

та захоплення підрозділу в полон (початок заняття – на світанку). Завдання 

виконується лише за попередньою особистою згодою майбутніх ПВУ та полягає у 

демонстрації психологічних аспектів поводження військовослужбовців при 

потраплянні у полон та способів (умов) втечі з полону. 

 Під час проведення допиту на офіцерів зі зв’язаними за спиною 

руками та зв’язаними ногами здійснюється психологічний (крик, образи) та 

фізичний (поштовхи, зміна та прийняття незручних положень, обливання водою у  

ніс, рот тощо) тиск з метою з’ясування попередньо отриманої ними інформації 

щодо складу та чисельності військ. Під час здійснення конвоювання полоненого 

підрозділу у лісовій місцевості офіцери повинні вибрати зручний момент та 

здійснити втечу, звільнитися від мотузок, відірватися від переслідування та 

зібратися у визначеному місці.  

4 завдання. Виконання завдання з пошуку та евакуації пораненого льотчика. 

Перед початком виконання завдання особовий склад групи на транспорті 

перевозиться у визначений район. Заняття проводиться на фоні загальної 

тактичної обстановки щодо дій підрозділу у так званій «сірій зоні» на прилеглій 

до водноспортивної бази території. 

Під час виконання отриманого бойового розпорядження підрозділом 

виконуються наступні завдання: 

1. Здійснення прихованого пересування у складі підрозділу в пішому 

порядку по лісовій місцевості за маршрутом, визначеним на карті. Організація 

маршу, відбиття нападу диверсійно-розвідувальної групи, організація переправи 

через водну перешкоду вбрід, пророблення проходів у мінно-вибухових 

загородженнях. Протяжність маршруту – до 11 км. 

2. Здійснення пошукових дій у складі малих груп за визначеними на карті 

районами місцевості, схованки з боєприпасами та пораненого льотчика за трьома 

маршрутами (для кожної групи окремий маршрут).  
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3. Евакуація за допомогою підручних засобів пораненого льотчика в район 

евакуації (водноспортивна база університету) та влаштування мінно-вибухових 

загороджень (імітація підриву мостів за допомогою вилученого зі схованки ящика 

з боєприпасами). Протяжність маршрутів – 6-8 км.  

Під час виконання всіх завдань, передбачається облаштування засідок 

силами диверсійно-розвідувальних груп, хибних мінно-вибухових загороджень, 

виконання спеціальних завдань, спрямованих на зосередження уваги та 

спостережливість, використання димів, засобів імітації, гучномовців з імітацією 

розривів снарядів.  
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Для вибору експертів ми використовували рекомендації В. Черепанова [227] 

і застосовували формулу: 

)1(2

2

gQ

jd
N


 , 

де d – розмах індивідуальних оцінок; 

Q  – задане значення похибки колективної експертної оцінки; 

g – довірлива ймовірність, значення якої для педагогічних досліджень має 

коливатися в межах 0,8 < g < 0,9; 

j – коефіцієнт для 0,8 < g < 0,9 дорівнює 0,09. 

Розрахунки за формулою показують, що для прийняття рішення на рівні 

довірливої імовірності не нижчої g = 0,8, достатньо 9-11 експертів. Це збігається з 

думкою науковців, які вважають за доцільне включення до складу експертної 

групи 9–11 досвідчених експертів [227]. Зазначена кількість експертів повинна 

забезпечувати надійність отриманої інформації. 

У процесі вибору експертів застосовано документальний метод оцінки їхніх 

якостей. На завершальній фазі впроваджувального етапу для підтвердження 

отриманих даних щодо рівня розвиненості прохофізичної витривалості майбутніх 

ПВУ в ЕГ та КГ було проанкетовано 10 експертів (з-поміж наукових та науково-

педагогічних працівників навчально-наукового інституту фізичної культури та 

спортивно-оздоровчих технологій).  

 Під час вибору експертів ми зважали на такі їхні якості: компетентність, 

зацікавленість, діловитість, об’єктивність, досвідченість, посада і стаж 

педагогічної роботи, вчене звання та науковий ступінь, рівень освіти, знання 

нормативно-правових документів. До їх числа включені особи, які всю свою 

військово-професійну діяльність присвятили фізичній підготовці і спорту, мають 

вищу освіту в галузі фізичного виховання різних груп населення та займали  
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посади не нижче, як старший викладач кафедри фізичного виховання, спеціальної 

фізичної підготовки і спорту. 

Для визначення компетентності експертів проводилася оцінка їхньої 

репрезентативності за відомою методикою [238], де загальна компетентність 

визначається за формулою: 
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де хі – оцінка експерта по даному пункту анкети;  

maxix  – максимальна оцінка, яка може бути отримана експертом по даному 

пункту;  

n – кількість запитань анкети.  

Компетентність групи експертів визначалася за формулою: 

Кгр =
n
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де n – кількість експертів, які входять у групу; 

Кі – компетентність і-го експерта.  

Проведені розрахунки свідчать, що репрезентативність групи експертів 

склала Кі = 0,76, що свідчить про достатньо високу компетентність вибраних 

експертів. 

Для отримання кількісного показника кожному експерту було 

запропоновано проаналізувати анкети, які відображають зазначені вище основні 

проблеми розвитку психофізичної витривалості майбутніх ПВУ. Думка експертів 

ґрунтувалася на тій інформації, яку вони черпають зі своєї військово-професійної 

діяльності та особистого досвіду. В анкеті подано правила оцінювання. 
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