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деформації постави було визначено позитивну динаміку показників 
всіх досліджених параметрів функціонального стану хребта та грудних 
м'язів тулуба, що доводить високу ефективність запропонованої 
програми комплексної фізичної реабілітації.

Список використаних джерел
1. Основи реабілітації, фізіотерапії, ЛФК і масажу. / За ред. В.В. Клопчука,

A.С. Войтанник. -  М. : Медицина, 2008. -  450 с.
2. Федорів Р.М. Загальна фізіотерапія / Р.М. Федорів. -  К. : «Здоров’я», 2004. 

-  341 с.
3. Язловецький В.С. Основи фізичної реабілітації: Учебник для вузов /

B.С. Язловецький, Г.Е. Верич, В.М. Мухін. -  Кіровоград, 2004. -  328 с.

Ходій М.С., Бірюкова Т.В.

Ф ІЗ И Ч Н И Й  СТАН ЯК ЕЛЕМЕНТ Б О Й О В О Ї  ГОТОВНОСТІ
В І Й С Ь К О В О С Л У Ж Б О В Ц І В

Анотація. У статті розглянуто значення різних показників фізичного 
стану військовослужбовців у  структурі їх готовності до бойової діяльності, 
вплив фізичної підготовленості і функціонального стану військовослужбовців на 
ефективність військово-професійної діяльності.

Ключові слова: фізичний стан, фізична підготовленість, тренованість.

Значення фізичного стану для ефективного виконання військово- 
професійної діяльності доведене багатьма науковими дослідженнями і 
вважається фундаментом для інших компонентів боєздатності 
військовослужбовців. Це обумовлено тим, що рівень розвитку тих чи 
інших фізичних якостей значною мірою визначає загальну фізичну 
спроможність військовослужбовців виконувати як окремі рухові дії, 
так і різну за характером і складністю рухову діяльність [1, с.97].

Фізичний стан є невід’ємною складовою успішного виконання 
воїнами своїх військово-професійних обов’язків, фундаментом їхньої 
боєздатності.

Практика бойової підготовки доводить, що воїни з відмінним 
фізичним станом не лише на більш високому рівні і більш тривалий 
час зберігають швидкість і точність виконання бойових прийомів під 
впливом фізичних навантажень та психічних напружень, але й швидше 
оволодівають знаннями, навичками та вміннями, необхідними для 
виконання цих дій, швидше опановують військову діяльність і 
адаптуються до специфічних умов.

При цьому ступінь залежності між рівнем фізичного стану 
військовослужбовців та рівнем їхньої військово-спеціальної
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підготовленості тим більший чим складніші умови, в яких перебігає 
бойова діяльність [2, с.89].

Фізична підготовленість і функціональний стан організму 
військовослужбовців впливають на всі параметри боєздатності, 
суттєво відображаються на загальній ефективності військово- 
професійної діяльності.

Позитивний вплив показників фізичного стану 
військовослужбовців на компоненти їхньої боєздатності 
обумовлюється явищем перенесення навичок і вмінь (підготовленості, 
тренованості, досвіду).

В широкому сенсі під перенесенням розуміється вплив знань, 
навичок і вмінь, сформованих в одній сфері людської діяльності, на 
результати оволодіння навичками та вміннями в інших сферах 
діяльності. Перенесення може відбуватися як у наближених за 
структурою діях, так й у віддалених. Щодо фізичної підготовки, то 
явище перенесення підготовленості на елементи боєздатності військ 
слід розглядати не лише стосовно рухових навичок, але й якостей, 
сформованих у процесі занять фізичними вправами. Це 
обумовлюється тим, що під час виконання будь-якої вправи вони 
знаходяться в єдності і результат фізичної тренованості залежить як 
від навички, так і від якості. У багатьох випадках явище перенесення 
пов’язане зі спільністю морфологічних, біохімічних і функціональних 
змін в організмі під впливом фізичних вправ для розвитку фізичних 
якостей [2, с.216].

Для перенесення підготовленості військовослужбовців є 
важливим збіг режимів функціонування або дій відповідних 
функціональних систем. Інакше кажучи, для того щоб рухові навички 
людини, сформовані під час виконання нею фізичних вправ, прийомів 
і дій (рухова підготовленість), мали вплив на військово-професійні дії 
військовослужбовців, що складають їх військово-професійну 
діяльність, треба, щоб функціональні системи, які утворилися під час 
багаторазового виконання різноманітних фізичних вправ, збігалися з 
функціональними системами, що утворилися в ході виконання

о  • • о  »_/  • •  • * _ » • • •  •прийомів та дій навчально-бойової і бойової діяльності 
військовослужбовця.

Багатьма дослідженнями доведено, що фізична підготовка 
здійснює комплексний вплив на особистість воїнів. У процесі фізичної 
підготовки відбуваються зміни й у психічній сфері людини, тому при 
розгляді перенесення підготовленості воїнів, набутої ними у процесі 
фізичної підготовки, доцільно говорити не лише про перенесення
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фізичних, але й психічних якостей. Саме цим обумовлюється вияв 
ефекту фізичної підготовки в удосконаленні всіх складових 
індивідуальної бойової готовності військовослужбовців.

Перенесення підготовленості може бути позитивним або 
негативним, прямим та опосередкованим, повним або частковим [2,
с.249].

Позитивне перенесення фізичної підготовленості має місце тоді, 
коли якості і навички, сформовані у процесі фізичної підготовки, 
покращують якість або полегшують виконання військово-професійних 
дій.

Негативне -  коли якості і навички, сформовані у процесі фізичної 
підготовки, навпаки, погіршують якість або ускладнюють виконання 
військово-професійних дій.

Позитивне перенесення рухового досвіду має місце тоді, коли 
рухи фізичних вправ і військово-професійних дій мають схожі 
структурні сторони.

Повним є вплив, який виявляється на всіх параметрах діяльності 
військовослужбовців. Частковим є перенесення підготовленості, яке 
виявляється лише на деяких сторонах військово-професійної 
діяльності. Іншими словами, коли є можливість використання лише 
окремих ланок напрацьованих динамічних стереотипів (створених 
ЦНС та системами забезпечення) для формування нових динамічних 
стереотипів (нової спеціальної військової рухової навички).

Прямим вважається вплив, коли результати фізичної підготовки 
безпосередньо впливають на показники, які визначають ефективність 
іншої діяльності. Опосередкованим є вплив, коли фізична підготовка 
створює потенційні можливості для підвищення ефективності іншої 
діяльності, впливає на неї через інші чинники. Він виявляється у 
зміцненні здоров’я, підвищенні загальної працездатності, різнобічній 
фізичній та морально-психічній підготовленості [2, с.253].
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