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Annotations
One of the important branches of the Armed Forces of Ukraine is the engineering troops, the units of which are 

always present in the organization and conduct of combat operations. The servicemen of these units do a great job 
of fortifying combat positions, building barriers and obstacles, masking and covering military positions with mine 
explosive devices, arranging water crossings, helping in organizing shelters for manpower and equipment. The theory 
and especially the practice of military engineers show the need to improve not only theoretical knowledge, skills and 
practical skills, but also to have a high level of development of general and special physical qualities. Among the many 
studies of physical fitness of cadets of different military specialties, there is a lack of studies of engineering cadets. 
The research carried out earlier concerned mainly the operator specialties of the engineering troops. Military mechani-
cal engineers and command personnel have not been investigated at all. The purpose and objectives of the research 
are aimed at finding ways to improve the level of physical and psychophysiological readiness of cadets of the Higher 
Educational Institutions of Higher Education - future specialists of the engineering profile and determining the influ-
ence of the author's program of physical training on their professional readiness. The research methods used included 
theoretical methods (analysis and generalization of literary sources), pedagogical (observation, testing, experiment), 
methods of mathematical statistics for processing experimental data and assessing reliability.

During the academic year, 60 cadets of the National Academy of Ground Forces (mechanical engineers and com-
mander engineers) took part in the study, divided into experimental and control groups by the method of paired com-
parisons. The experimental group performed a specially developed physical training program with the inclusion of ap-
plied exercises. As a result of one-year training following the results of control tests, cadets of the experimental group 
have significantly better indicators of psychophysiological, physical (especially strength) and professional training 
than cadets of the control group at the level of p <0.05. Conclusions. It has been determined that for mechanical engi-
neers and commanders for their professional activities, good strength training is important. Sense of temporal, power 
and spatial parameters in all subjects is approximately at the same level. EG cadets significantly improved the results 
of physical and psychophysiological fitness. It was found that the existing program of physical training at VVUZ does 
not sufficiently contribute to the high-quality special training of engineering cadets. The proposed content of exercises 
and the scheme of distribution of loads for a week and a month can be used to develop programs for special physical 
training for specific engineering specialties.

Key words: military engineers, special physical training, temporary, power, spatial sense.

Анотація
Одним із важливих родів Збройних сил України є інженерні війська, підрозділи яких обов’язково є 

присутніми при організації і проведенні бойових операцій при збройних конфліктах. Військовослужбовці цих 
підрозділів виконують значну роботу з фортифікаційного обладнання бойових позицій, будують загородження 
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і перешкоди, маскують і прикривають військові позиції мінно-вибуховими пристроями, влаштовують водні 
переправи, допомагають в організації укриттів для живої сили і техніки тощо. Вони також мають володіти 
усіма навиками стрільби з різних видів стрілецької зброї. Можна упевнено сказати, що той обсяг знань, 
умінь і навичок, яким  має володіти офіцер інженерного профілю, набагато перевищує обсяг будь-якого 
іншого військового спеціаліста. Теорія і, особливо, ‒ практика діяльності військових інженерів показує 
необхідність удосконалення не тільки теоретичних знань, умінь і практичних навиків, але й високого рівень 
розвитку загальних і спеціальних фізичних якостей. Серед багатьох досліджень фізичної підготовленості 
курсантів різних військових спеціальностей бракує досліджень спеціалістів інженерного профілю. Проведені 
раніше дослідження стосувались в основному операторських спеціальностей інженерних військ. Зовсім не 
досліджувались військові інженери-механіки й інженери командного складу.   Мета і завдання дослідження  
полягають у пошуку шляхів вдосконалення рівня фізичної та психофізіологічної підготовленості курсантів  
ВВНЗ – майбутніх спеціалістів підрозділів інженерного профілю  і визначення впливу авторської програми 
фізичної підготовки на їх професійну підготовленість. Застосовані методи дослідження включали:  теоретичні 
методи (аналіз та узагальнення літературних джерел), педагогічні (спостереження, тестування, експеримент), 
методи математичної  статистики для обробки експериментальних даних та оцінювання достовірності.

У дослідженні протягом навчального року брали участь 60 курсантів Національної академії сухопутних 
військ (інженерів-механіків та інженерів-командирів), поділених на експериментальну і контрольну 
групи методом парних порівнянь. Експериментальна група  виконувала спеціально розроблену для них 
програму фізичних тренувань із включенням вправ прикладного характеру. У підсумку річної підготовки 
за результатами контрольних випробувань курсанти експериментальної групи достовірно краще мають 
показники психофізичної, фізичної (особливо силової) та фахової підготовки, ніж курсанти контрольної групи 
на рівні р<0,05. Висновки. Визначено, що для інженерів-механіків і командирів для їх професійної діяльності 
важливе значення має хороша силова підготовленість. Відчуття часових, силових і просторових параметрів у 
всіх досліджуваних знаходиться приблизно на одному рівні. Курсанти ЕГ достовірно покращили результати у 
фізичній і психофізіологічній підготовленості. Установлено, що існуюча загальна програма фізичної підготовки 
у ВВНЗ недостатньо сприяє якісній спеціальній підготовці курсантів інженерного профілю. Запропонований 
зміст і схема розподілу навантажень на тиждень та місяць може бути застосовані для розроблення програм 
спеціальної фізичної підготовки для    конкретних інженерних спеціальностей.

Ключові слова: військові інженери, спеціальна фізична підготовка, часове, силове, просторове відчуття.

Аннотация
Одними з основних родов Вооруженных  сил Украины есть инженерные войска, подразделения которых  

обязательно  присутствуют при организации и проведении боевых операций. Военнослужащие этих 
подразделений выполняют большую работу по фортификационному устройству боевых позиций, строят 
заграждения и препятствия, маскируют и прикрывают военные позиции минно-взрывными устройствами, 
устраивают водные переправы, помогают  в организации укрытий для живой силы и техники. Теория и особенно  
практика деятельности военных инженеров показывает необходимость  усовершенствования не только 
теоретических знаний,  умений и   практических навыков, но и высокого уровня развития общих  и специальных 
физических качеств. Среди многих  исследований физической подготовленности курсантов разных военных 
специальностей недостаточно исследований с участием курсантов инженерного профиля. Проведенные 
раньше исследования касались в основном операторскых специальностей инженерных войск. Совсем не 
исследовались специальности: военные инженеры-механики и инженеры командного состава. Цель и задачи  
исследования  направлены на поиск путей совершенствования уровня физической  и психофизиологической  
подготовленности курсантов  ВВУЗ – будущих  специалистов подразделений инженерного  профиля  и 
определения влияния авторской программы физической підготовки на их профессиональную подготовленность. 
Использованные  методы исследованияя включали  теоретические методы (анализ и обобщение литературных 
источников), педагогические (наблюдение, тестирование, эксперимент), методы математической  статистики 
для обработки экспериментальных данных и оценивания достоверности.

В исследовании на протяжении учебного года приняли участие 60 курсантов Национальної академии 
сухопутных войск (инженеров-механиков и инженеров-командиров), разделенных на экспериментальную 
и контрольную группы методом парных сравнений. Экспериментальная группа выполняла специально 
разработанную  программу физических тренировок с включениям упражнений прикладного характера. 
В итоге годичной подготовки за результатами контрольных испытаний курсанты экспериментальной 
группы достоверно лучше имеют показатели, психофізіологической, физической (особенно силовой) и 
профессиональной подготовки, чем курсанты контрольной группы  на уровне р<0,05. Выводы. Определено, 
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что для инженеров-механиков и командиров для их профессиональной деятельности важное значение имеет 
хорошая силова подготовленность. Чувство временных, силовых и пространственных параметров у всех 
испытуемых находится приблизительно на одном уровне.  Курсанты ЕГ достоверно улучшили результаты 
у физической и психофизиологической подготовленности. Установлено, что существующая программа 
физической подготовки в ВВУЗ недостаточно способствует качественной специальной подготовке курсантов 
инженерного профиля. Предложенное содержание упражнений  и схема распределения  нагрузок на неделю 
и месяц могут быть  использованы для разработки программ специальной физической подготовки для 
конкретных инженерных специальностей.

Ключевые слова: военные инженеры, специальная физическая подготовка, временное, силовое, 
пространственное чувство.

Вступ. Відомо, що результа-
тивність багатьох видів профе-
сійної праці істотно залежить від 
спеціальної фізичної підготовле-
ності, що набувається заздалегідь 
шляхом систематичних занять фі-
зичними вправами, адекватними 
в певному відношенні вимогам, 
що пред'являються до функціо-
нальних можливостей організму 
професійною діяльністю і її умо-
вами. Ця залежність одержує на-
укове пояснення у світлі уявлень 
про закономірності взаємодії різ-
них сторін фізичного і загального 
розвитку індивіда в процесі жит-
тєдіяльності (закономірності вза-
ємовпливу адаптаційних ефектів 
до тих або інших видів діяльності, 
перенесення тренованості, взає-
модія рухових умінь і навиків, що 
набуваються і удосконалюються 
в процесі тренування і освоєння 
професії). Досвід практичного 
використання цих закономірнос-
тей і призвів свого часу до ста-
новлення особливого різновиду 
фізичного виховання –  професій-
но-прикладної фізичної підготов-
ки (ППФП) [3,9,10], а у військової 
галузі більш застосоване поняття 
спеціальної фізичної підготовки . 

Підготовка надійного військо-
вого фахівця передбачає не тіль-
ки досконале володіння профе-
сійними уміннями та навичками, 
але й достатньо високий рівень 
розвитку фізіологічних механіз-
мів управління рухами. Проблемі 
оптимізації професійно-приклад-
ної фізичної підготовки молоді 
присвячені дослідження вітчиз-
няних і зарубіжних дослідників 

(Романчук В. 2007; Романчук С., 
2012; Ольховий, 2013; McNab C, 
2014). [13,14,12,18]  Сучасний 
фахівець, особливо, військовий,   
повинен відрізнятися не лише 
якістю професійної підготовки, 
але й мати високий рівень фізич-
ного розвитку і функціонального 
стану організму.

У наукових працях дослід-
ників [1,3,7] зазначено, що фор-
мування у майбутніх фахівців 
професійно важливих фізичних 
якостей та навичок, підвищення 
стійкості організму до несприят-
ливого впливу зовнішнього та ви-
робничого середовища найбільш 
ефективно досягається у процесі 
спеціально спрямованого вико-
ристання засобів і методів фізич-
ного виховання.

Численні дослідження дово-
дять, що реалізація у технічних і 
військових навчальних закладах 
традиційних програм з фізичного 
виховання (фізичної підготовки)  
не дозволяє досягти необхідного 
нормативного рівня фізичної під-
готовленості та значно обмежує 
можливості удосконалення про-
фесійно важливих психофізіоло-
гічних властивостей і фізичних 
якостей курсантів обраної профе-
сії [6,10,11]. 

Аналіз науково-методичної лі-
тератури показав, що теоретичні 
і практичні питання спеціальної 
фізичної підготовки курсантів 
різних професій  велися багать-
ма вітчизняними та зарубіжними 
дослідниками. Проте дотепер  до-
слідження  спеціальної фізичної 
підготовки (а в цивільних ВНЗ 

– професійно-прикладної фізич-
ної підготовки)  багатьох   інже-
нерних професій ще недостатньо 
проводяться,   зокрема, для спе-
ціалістів інженерних підрозділів 
Збройних Сил України. Більшість 
досліджень фізичної підготовки 
курсантів інженерних професій 
в основному проводились для 
майбутніх спеціалістів оператор-
ського фаху [4,12]. У той же час 
для військових інженерів-механі-
ків, які складають більшість на-
бору на інженерні спеціальності 
таких досліджень бракує.  Крім  
того, наявність серед військових 
інженерів спеціалістів мінно-ви-
бухової справи, потребує розви-
тку певних психофізіологічних 
якостей (відчуття сили, простору, 
часу).

Гіпотеза. Значний обсяг фі-
зичної роботи інженерів-механі-
ків під час професійної діяльнос-
ті (обладнання укриттів для живої 
сили і техніки, спорудження мос-
тів, переправ, різноманітних пе-
решкод та їх руйнування тощо) 
вимагає наявності у майбутніх 
спеціалістів високого розвитку 
фізичних якостей. Ми вважаємо, 
що збільшення обсягу силових 
навантажень під час занять з фі-
зичної підготовки курсантів буде 
сприяти покращенню їх фізичної 
і спеціальної фахової підготовле-
ності. А розвиток і  вдосконален-
ня відчуття сили, простору і часу 
буде сприяти  спеціалістам під 
час встановлення, пошуку і лікві-
дації мінновибухових речовин.

Мета дослідження полягає 
у пошуку шляхів вдосконалення 
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рівня фізичної підготовленості 
курсантів  ВВНЗ – майбутніх спе-
ціалістів підрозділів інженерного 
профілю – і визначення впливу 
авторської програми фізичної 
підготовки на їх спеціальну і про-
фесійну підготовленість.

Матеріал і методи: 1. Ана-
ліз і узагальнення літературних 
джерел, програмно-нормативних 
документів з фізичного вихован-
ня ВВНЗ і  посадових обов’язків 
спеціалістів інженерних профе-
сій. 2. Педагогічні методи  (спо-

стереження, тестування, експе-
римент). 3. Математичний аналіз 
показників тестування здійсню-
вався шляхом використання па-
кету комп’ютерної програми  
EXCEL-2016. Для оцінки досто-
вірності отриманих результатів 

Таблиця 1
Динаміка рівня силової підготовленості курсантів інженерного профілю протягом експерименту

група 
n = X1 δ mХ1 X2 δ mХ2 X3 δ mХ3 Достовірність 

різниці в кінці 
дослідженняВхідні дані Після 1 семестру Після 2 семестру

Спеціальна контрольна вправа  (пересування  з мінами – с.)
ЕГ =31 14,5 с. 1,46 0,26 13,7 1,33 0,25 12,7 1,12 0,21 X1– X3

t- 5.38
p<0.001

Між 
ЕГ і КГ
t- 3,43
p<0.01КГ =29 14,7 с. 1,53 0,28 14,2 1,27 0,24 13,9 1,5 0,28 X1– X3

t- 2.02
p<0.05

Лежачи на лаві тяга ваги 45 кг (рази)
ЕГ =31 12,8 5,0 0,9 13,5 4,8 0,86 15,8 4,38 0,79 X1– X3

t- 2,52
p<0.05

Між 
ЕГ і КГ
t- 2,69
p<0.05КГ =29 12,7 4,2 0,78 13,1 4,6 0,85 13,4 4,6 0,85 X1– X3

t- 0,35
p>0.05

Жим лежачи 45 кг (рази)
ЕГ =31 10,5 4,7 0,84 12,2 3,9 0,7 14,8 4,2 0,75 X1– X3

t- 2,95
p<0.05

Між 
ЕГ і КГ
t- 2,55
p<0.05КГ =29 11,1 4,3 0,8 11,6 3,8 0,7 12,2 3,7 0,69 X1– X3

t- 1,03
p>0.05

Присідання зі штангою 45 кг (рази)
ЕГ =31 26,2 9,5 1,7 28,1 7,4 1,33 31,1 6,6 1,18 X1– X3

t- 2,37
p<0.05

Між 
ЕГ і КГ
t- 2,22
p<0.05КГ =29 25,9 8,7 1,6 26,8 6,7 1,24 27,1 7,4 1,4 X1– X3

t- 0,57
p>0.05

Тяга штанги 45 кг до основної стійкі  (рази)
ЕГ =31 34,9 5,2 0,94 36,3 6,1 1,09 38,4 5,2 0,9 X1– X3

t- 2,7
p<0.05

Між 
ЕГ і КГ
t- 2,22
p<0.05КГ =29 35,1 5,4 1,0 35,5 5,8 1,08 35,9 4,8 0,9 X1– X3

t- 0,6
p>0.05

Х – середній результат групи; δ – стандартне відхилення; мХ – помилка середнього
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вживався t- критерій Стьюден-
та р< 0,05.

 1. Учасники. У дослідженні 
взяли участь курсанти Національ-
ної академії сухопутних військ у 
кількості 60 чоловік, які були роз-
поділені  на дві групи – експери-
ментальну (ЕГ) і контрольну (КГ)  
і погодились приймати участь у 
дослідженні. Вік досліджуваних 
20-23 роки.

2.  Організація дослідження.  
Курсанти ЕГ протягом навчаль-
ного року на  першому (вересень, 
жовтень) і другому (березень, 
квітень) семестрах виконували 
тижневі і місячні комплекси спе-
ціально розроблених вправ (пе-
реважно силового характеру і на 
відчуття часу, сили, простору) 
під час занять спортивно-масо-
вої роботи. Курсанти КГ під час 
спортивно-масової роботи займа-
лись звичними для них вправами 
(спортивними іграми, бігом, на 
тренажерах, видом спорту тощо). 
Такі заняття проводились 6 разів 
на тиждень по 1 годині. На по-
чатку дослідження, після першо-
го і другого семестрів курсанти 
проходили тестування по цілому 

ряду тестів, які, на нашу думку, 
дають можливість оцінити рі-
вень силової та спеціальної пси-
хофізіологічної підготовленості  
курсантів: (лежачи на лаві тяга 
ваги 45 кг (рази); жим лежачи 45 
кг (рази); присідання зі штангою 
45 кг (рази); тяга штанги 45 кг до 
основної стійкі  (рази);  станова 
і ручна динамометрія – ДРП-90; 
(ціна поділки 2 кгс). Просторове 
відчуття руху рукою на 90°, 45°, 
30° (помилка у %) сконструйова-
ний ручний кінематометр з поділ-
ками в 1°; силове відчуття 50% і  
25% від максимальної  (помилка 
у відсотках); відчуття часу у 14 с і 
7 с. (помилка у %).

Статистичний аналіз. Ма-
тематично-статистична обробка 
фактичного матеріалу проводи-
лась з метою інтерпритації ре-
зультатів педагогічних експери-
ментів з використанням пакету 
прикладних комп’ютерних про-
грам «Statistica5.5». Після педаго-
гічних експериментів проводили 
розрахунки головних одномірних 
статистик: – середнього арифме-
тичного – Х, середнім квадратич-
ним відхиленням – δ, стандартної 

похибки середнього арифметич-
ного – m; – коефіцієнта варіації – 
V – для встановлення одноріднос-
ті складу експериментальної та 
контрольної груп за показниками, 
що вивчалися.

 Результати досліджень та їх 
обговорення. Розроблення екс-
периментальної програми вдо-
сконалення підготовки курсантів 
здійснювалася на основі змісту 
Базової навчальної програми з 
фізичної підготовки для ВВНЗ. 
Особливістю експериментальної 
програми з фізичного виховання 
є розширений розділ професійно-
прикладної (спеціальної) фізич-
ної підготовки.

 Для визначення характеру 
та умов праці військових інже-
нерів були проведені пілотні до-
слідження. Отримані результати 
дали можливість визначити: ти-
пові виробничі операції, трудові 
дії, характерну робочу позу і ро-
бочі рухи; рухову активність, фі-
зичне та психічне навантаження 
протягом виконання навчально-
бойових завдань і рівень їх коли-
вань. 

Аналізуючи цю діяльність, 
необхідно відмітити, що більша 
частина видів робіт військових 
інженерів пов'язана зі значними 
фізичними зусиллями, які вима-
гають в основному хорошого роз-
витку сили, а також спеціальної 
спритності, побудованої на коор-
динації рухів і злагодженості дій 
різними частинами тіла. 

Випускники військових на-
вчальних закладів інженерного 
профілю мають бути готовими 
виконувати завдання на посадах 
командира взводу: інженерно-са-
перного, інженерно-дорожнього, 
інженерно-позиційного, інже-
нерно-технічного, керованого 
мінування, мостобудівного, інже-
нерних конструкцій, інженерно-
го розгородження, інженерного 
обладнання пунктів управління, 
інженерно-маскувального, елек-
тротехнічного, інженерно-пози-
ційного, понтонного, плаваючих 
транспортерів та інших. Ці різно-

Рис. 1. Динаміка змін показників динамометрії 
сильнішої руки протягом навчального року 
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манітні фахові спеціальності ви-
магають і різносторонньої спеці-
альної і фізичної підготовленості 
[17,21].. На жаль, під час навчан-
ня у ВВНЗ ці специфічні особли-
вості не враховуються, і курсанти 
в основному займаються загаль-
ною фізичною підготовкою, од-
наковою для всіх військових 
спеціальностей. Не принижуючи 
значення загальної фізичної під-
готовки, на нашу думку, слід біль-
ше уваги приділити і розвитку 
тих якостей, які найбільше дотич-
ні до майбутніх професійних дій 
курсантів.

Будь-які рухові дії людини є 
результатом узгодженої діяльнос-
ті центральної нервової системи 
та периферичних відділів рухо-
вого апарату – м’язової системи. 
Нами розроблені спеціальні про-
фесійно-прикладні фізичні впра-
ви для підвищення рівня про-
фесійної підготовки курсантів 
інженерних спеціальностей. 

Перелік вправ для фізичної 
підготовки курсантів-інженерів 
експериментальної групи:

1. Згинання-розгинання рук  в 
упорі лежачи з оплеском; 

2. Згинання-розгинання рук  в 
упорі на брусах з підстрибуван-
ням на руках;

3. Згинання-розгинання рук  у 
висі на перекладині (вузьким, се-
реднім і широким хватом);

4. Підйом переворотом на пе-
рекладині (серіями по 5-6 підйо-
мів);

5. Підйом силою на перекла-
дині (максимальна кількість);

6. Вис на зігнутих руках з об-
тяженням у 20 кг – 30 с.;

7. Піднімання прямих ніг до 
перекладині у висі на прямих ру-
ках;

8. Кут у висі на прямих руках 
(з утриманням ваги 5 кг);

9. Кут в упорі на брусах (з 
утриманням ваги 5 кг);

10. Присідання на одній нозі 
(без опори руками);

11. Потрійний стрибок з місця 
на двох ногах;

12. Вистрибування вгору з 
глибокого присіду (10 за підхід);

13. Прискорена ходьба на 20 м 
з обтяженням у 64 кг (дві гирі по 
32 кг);

14. Присідання з обтяженням 
(величиною 75% власної ваги);

15. Підйом штанги на груди і 
поштовх 75% власної ваги (кіль-
кість);

16. Підйом гирь 32 кг на поста-
мент висотою у 140 см (10 гирь);

17. Перевертання шин велико-
го діаметру на 10 м;

18. Перетаскування великих 
шин на 10 м;

19. З положення лежачи на жи-
воті на торці коня підняти ноги до 
горизонталі і утримувати макси-
мально (30-50 с.);

20. Лежачи на спині підніман-
ня ніг до торкання підлоги за го-
ловою;

21. Перенесення партнера на 
100 м;

22. Біг на 400 м;
23. Повільний біг підтюпцем 

на 800 м з рюкзаком у 15 кг;
24. Переповзання по пластун-

ські з пересуванням обтяження 
вагою у 24 кг;

25. Лазіння по канату без до-
помоги ніг ( 6 м);

26. Біг на 50 м з положення ле-
жачи ногами у напрямку бігу;

27. Тяга штанги вагою 150% 
від ваги власного тіла;

28. Подолання відстані 40 м 
стрибками на двох ногах з обтя-
женням 15 кг;

29. Зістрибування з висоти 2 
м; те ж саме з вагою у 15 кг;

30. Вис на прямих руках з об-
тяженням 50% власної ваги;

31. Кидання метбольних 
м’ячів вагою  5 кг на точність та  
на дальність;

32. Піднімання тулуба з поло-
ження  лежачи на спині ноги за-
кріплені;

33. Жим штанги лежачи (вага 
штанги – власна вага);

34. Жим штанги стоячи (75% 
власної ваги);

35. Тяга штанги до поясу в на-
хилі (100% власної ваги);

36. Біг в напівприсяді з гирями 
по 32 кг (15-30 м);

37. Ривок гирі вагою 24 кг за 
довгим циклом;

38. Стрибки на скакалці (1-2-3 
хв);

39. Із  закритими очима про-

Рис. 2. Динаміка змін показників станової 
динамометрії протягом навчального року 
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йти по рівній лінії 7 м;
40. Стійка на голові і руках 

(утримання 30-40-50 с);
41. Оцінювання ваги блинів 

для штанги (із закритими очами);
42. Виконання залікової спеці-

альної вправи в умі (час виконан-
ня).

Із цих вправ складалися  тиж-
неві і місячні комплекси.  Ці 
комплекси виконувались курсан-
тами експериментальної групи 
протягом навчального року ета-
пами по два місяці на першому і 
другому семестрах. Щоб не було 
звикання, тижневі комплекси змі-

нювались. Курсанти контрольної 
групи займались за звичайною 
навчальною програмою. І ті, і 
інші займались додатково по 1 
годині під час спортивно-масової 
роботи. [8].  

На початку експерименту і 
після першого і другого семестру 

Таблиця 2
Динаміка рівня відчуття курсантів інженерного профілю протягом експерименту

група n = X1 δ mХ1 X2 δ mХ2 X3 δ mХ3 Достовірність різниці 
в кінці дослідженняВхідні дані Після 1 семестру Після 2 семестру

Силове відчуття 50% від максимальної  (помилка у відсотках)

ЕГ =31 54,2 11,6 2,08 48,5 8,7 1,56 41,7 6,6 1,2
X1– X3
t- 4,8
p<0.001

Між 
ЕГ і КГ
t- 2,11
p<0.05

КГ =29 48,9 12,1 2,25 48,2 8,96 1,66 45,6 7,1 1,3
X1– X3
t- 1,3
p>0.05

Силове відчуття 25% від максимальної  (помилка у відсотках)

ЕГ =31 8,4 3,3 0,6 7,8 3,1 0,56 6,8 1,5 0,27
X1– X3
t- 2,45

p<0.001

Між 
ЕГ і КГ
t- 4,7
p<0.05

КГ =29 8,6 4,1 0,76 8,2 3,8 0,7 7,8 1,8 0,33
X1– X3
t- 0,975
p>0.05

Просторове відчуття руху рукою на 90° (помилка у %)

ЕГ =31 4,9 3,4 0,6 4,0 3,1 0,56 3,5 1,5 0,27
X1– X3
t- 2,15
p<0.05

Між 
ЕГ і КГ
t- 0,47
p>0.05

КГ =29 4,5 3,1 0,7 4,1 3,8 0,7 3,7 1,8 0,33
X1– X3
t- 1,04
p>0.05

Просторове відчуття руху рукою на 45° (помилка у %)

ЕГ =31 6,2 1,5 0,28 5,2 1,6 0,3 4,8 1,7 0,3
X1– X3

t- 3,4
p<0.01

Між 
ЕГ і КГ
t- 0,73
p>0.05

КГ =29 6,1 1,6 0,3 5,6 1,8 0,33 5,1 1,5 0,28
X1– X3

t- 2,4
p<0.05

Просторове відчуття руху рукою на 30° (помилка у %)

ЕГ =31 8,1 2,4 0,45 7,7 2,3 0,43 6,8 2,1 0,39
X1– X3

t- 2,2
p<0.05

Між 
ЕГ і КГ
t- 0,23
p>0.05

КГ =29 8,3 2,6 0,48 7,9 2,4 0,45 6,9 2,2 0,4
X1– X3
t- 2,25
p<0.05

Х – середній результат групи; δ – стандартне відхилення; мХ – помилка середнього
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(етапу) проводились контроль-
ні тестування за батареєю тестів 
фізичного і психофізіологічного 
характеру. Результати тестувань 
представлені нижче.

Аналіз навчально-бойової ді-
яльності курсантів інженерного 
профілю показав, що значна час-
тина їх виробничої діяльності 
(виконання завдань) пов’язана 
з великими фізичними наванта-
женнями переважно силового 
характеру (будівництво необ-
хідних споруд, організація  пе-
реправ, риття укрить для живої 
сили і техніки, установлення мін 
тощо) [2,5]. Тому більша частина 
спеціальних і контрольних вправ 
носила характер силових наван-
тажень. Між іншим, в армії США 
останнім часом намітилась тен-
денція на збільшення частки си-
лових вправ у перевірочних комп-
лексах (Chris Mcnab, 2014;  Bamo, 
D., 2018). [19,20,22,23].

Як видно з таблиці 1, за час 
експерименту результати конт-
рольних іспитів в ЕГ достовірно 
зросли по всіх показниках. В КГ 
також відмічене деяке зростан-
ня результатів, але недостовір-
не. Оцінка спеціальної (фахової) 
контрольної вправи зросла в обох 
групах, але в ЕГ покращення зна-
чно вище. У той же час різниця 
результатів протягом експеримен-
ту між ЕГ і КГ достовірна і пока-
зує значну перевагу курсантів ЕГ.  

Більш наочно різниця резуль-
татів ЕГ і КГ представлена на 
рис. 1-2. 

Значний обсяг силової роботи 
особливо позначився на результа-
тах станової динамометрії, які ви-
росли майже на 10% у зрівнянні з 
показниками КГ. 

Спеціалісти інженерних під-
розділів значний обсяг роботи ви-
конують при спорудженні мінних 
полів (установленні різних типів 
мін) і при розмінуванні. Тому їм 
для цього потрібні відчуття сили, 

простору і часу. В таблиці 2 пред-
ставлені результати дослідження 
відчуття часу, простору і сили 
курсантів протягом періоду до-
слідження.

Аналіз показників психофізіо-
логічних тестів показав наступне. 
У відчутті силового напруження 
на 50% і 25% максимальної сили 
курсанти ЕГ достовірно покращи-
ли свої результати на 30% і 23% 
відповідно.  Цікаво, що курсан-
ти обох груп краще відчувають 
менший відсоток силового напру-
ження (25%), ніж більший (50%).  
Можливо, що це пов’язано з необ-
хідністю відчувати силові напру-
ження під час пошуку і розміну-
вання окремих мінних пристроїв. 

Дослідження просторового 
відчуття на сконструйованому 
ручному кінематометрі протягом 
експерименту були відмічені по-
зитивні зрушення, хоча  між по-
казниками курсантів ЕГ і КГ до-
стовірної  різниці не було (таблиця 
2). Найбільш точно курсанти оці-
нювали часові параметри, де не 
було відмічене суттєвої різниці 
між показниками курсантів обох 
груп. Помилка у відтворенні 14 і 7 
секундних відрізків часу складала 
в середньому 0.9-1.0 с. і коефіці-
єнт варіації був у межах 3-11%.

Дослідження часових, просто-
рових і силових відчуттів курсан-
тів інженерних спеціальностей 
останнім часом практично не про-
водилось. У той  час на важливість 
координаційних навичок вказу-
ють проведені раніше дослід-
ження (Murphy, 2008; Lisowski, 
2013) [23,21]..  Наші дані мало 
відрізняються від аналогічних до-
сліджень з студентами цивільних 
інститутів (Ніколаев, 2004; Чор-
ненька 2007, 2013) [11,15,16].

Під час пошуку і особливо при 
розмінуванні військовослужбовці 
часто вимушені затримувати ди-
хання. Аналіз результатів випро-
бувань по цьому тесту не показав 

достовірної різниці між показ-
никами до і після експерименту. 
Очевидно, що запропонований 
комплекс вправ істотно не впли-
ває на цей показник.

Висновки. 1. Аналіз літера-
турних джерел і нормативної до-
кументації, практики виконання 
завдань на полігонах дають під-
ставу стверджувати, що питання 
спеціальної (професійно-при-
кладної) фізичної підготовки 
курсантів інженерних підрозділів 
розроблені недостатньо.  2. Пілот-
ні дослідження дали змогу визна-
чити обсяг і характерні риси про-
фесійних дій майбутніх офіцерів 
інженерних підрозділів, фізичні 
й психологічні навантаження під 
час фахової діяльності, найбільш 
необхідні фізичні якості, що ста-
ло підставою для розроблення 
переліку вправ для складання 
тижневих і місячних комплексів. 
3. Розроблено програму спеці-
ально спрямованої фізичної під-
готовки курсантів інженерного 
профілю. 4. Річний експеримент 
переконливо довів перевагу зміс-
ту розробленої програми фізичної 
підготовки курсантів експери-
ментальної групи над звичайною 
програмою фізичної підготовки, 
якою займались курсанти конт-
рольної групи. 

Дослідження показали, що 
діяльність військовослужбовців 
інженерного профілю має свої 
особливості. Виникає потреба у 
дослідженні   специфіки дій ін-
женерів-механіків і інженерів-ко-
мандирів підрозділів. Ці питання 
і будуть предметом нашої подаль-
шої роботи.

Автори висловлюють вдяч-
ність професору Романчуку С.В. 
за допомогу в організації і про-
веденні даного дослідження. Ні-
якої фінансової або матеріальної 
підтримки автори не отримували. 
Автори заявляють, що не існує ні-
якого конфлікту інтересів.
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