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Аннотация
В статье рассматриваются ме-

ханизмы адаптации офицеров, 
возникающие в процессе военно-
профессиональной деятельности. 
Целью исследования является 
установление значимости личных 
умений в структуре адаптации 
офицеров к профессиональной 
деятельности. В исследовании 
проводился опрос 27 офицеров 
для установления значимости фи-
зической подготовки в системе 
адаптации офицеров, окончив-
ших кафедру подготовки офице-
ров запаса (КПОЗ) и 29 началь-
ников физической подготовки и 
спорта воинских частей.

Результаты исследования сви-
детельствуют о том, что обобщен-
ное умение составлять систему 
личной тренировки и ее адапта-
цию к условиям новой ситуации 
и физического состояния являет-
ся признаком адаптированности 
офицеров. Это умение направле-
но на решение конкретных задач 
и преодоления трудностей, возни-
кающих в процессе военно-про-
фессиональной деятельности.

Ключевые слова: офицер, 
адаптация, профессиональная де-
ятельность, умение, физическая 
подготовка.

Annotation
The article describes the mecha-

nisms of the officers’ adaptation that 
arise up in the process of military 
and professional activity. A research 
aim is to determine the significance 
of the personal skills in the structure 
of the officers’ adaptation to profes-
sional activity. A poll of 27 officers 
was conducted in the research to de-
termine the significance of physical 
training in the system of officers’ 
adaptation who graduated from 
the department of reserve officers’ 
preparation and 29 heads of physi-
cal training and sports of army units.

Research results show that a 
generalized skill to form personal 
training system and its adaptation to 
the conditions of the new situation 
and physical condition is an indi-
cation of the officers’ adaptability. 
This skill is aimed at solving spe-
cific tasks and overcoming the dif-
ficulties that arise up in the process 
of military and professional activity.

Keywords: officer, adaptation, 
professional activity, skills, physi-
cal training.

    ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ РІЗНИХ ГРУП
    НАСЕЛЕННЯ

АДАПТАЦІЯ ПРИЗВАНИХ 
ДО ВІЙСЬКОВО-ПРОФЕСІЙНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ОФІЦЕРІВ

Постановка проблеми та її 
зв’язок із важливими наукови-
ми чи практичними завдання-
ми дослідження. За рішенням 
Президента України – Верховно-
го Головнокомандувача Зброй-
них Сил України у 2017 році на 
військову службу будуть призи-
ватися офіцери, які навчалися за 
програмою підготовки офіцерів 
запасу.

Більшість визначеної категорії 
військовослужбовців не має до-
свіду навчання у військових на-
вчальних закладах, стройової та 
служби за контрактом. Тому ви-
никає проблема швидкої та якіс-
ної їх адаптації до умов військо-
вої служби.

Проблеми оптимізації процесу 
адаптації офіцерів, які закінчили 
кафедру підготовки офіцерів за-
пасу (КПОЗ), до системи вій-
ськових відносин є надзвичайно 
важливими. Вони вимагають на-
укового підходу до вирішення 
питань прискорення та активіза-
ції процесу адаптації офіцерів до 
нового для них способу життя і 
діяльності, оскільки складний і 
багатогранний процес входження 
у нову педагогічну систему детер-
мінує залучення соціальних, біо-
логічних резервів ще не до кінця 
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оформленого організму.
Дослідження проведено у від-

повідності до плану наукової і на-
уково-технічної діяльності Мініс-
терства оборони України в межах 
теми «Обґрунтування способів 
виживання військовослужбовців 
в екстремальних умовах», шифр 
«Виживання».

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій. Проблеми адапта-
ції людини все частіше привер-
тають увагу фахівців різних наук 
[1, 2, 3, 4]. Це пояснюється тим, 
що адаптація людини пов’язана 
з широким спектром соціальних, 
біологічних, психологічних, еко-
номічних закономірностей, які 
є не тільки в матеріальній, але й 
у духовній діяльності людини. 
Зокрема, у медичних науках по-
няття «здоров’я» трактується як 
здатність організму адаптуватися 
до умов зовнішнього середовища, 
а «хвороба» – як результат «зри-
ву» адаптації [1, 5]. 

Адаптаційні реакції та зако-
номірності формування адаптації 
до різних чинників найчастіше 
вивчаються в екстремальних умо-
вах, що вимагають повної мобі-
лізації функціональних резервів 
організму [4].

У своїх працях фахівці [6, 7, 3, 
8, 9, 10] стверджують, що військо-
вослужбовці працюють в умовах 
впливу несприятливих чинників 
таких, як: нервово-емоційне на-
пруження, зміна добового біорит-
му, вестибулярне подразнення, 
несприятливий температурний 
режим, забрудненість повітря, що 
вимагають мобілізації резервів 
організму для збереження рівня 
професійної працездатності. 

Учені В.М. Афонін, Л.М. Кіз-
ло, О.І. Попович та ін., (2010); 
О.М. Кокун, (2004), І.Л. Шлямар 
(2015) вважають, що професій-
на діяльність військовослужбов-
ців супроводжується значними 
фізичними навантаженнями, до 
яких необхідно формувати го-
товність організму як до негатив-
них чинників оточуючого серед-
овища, а високий рівень фізичної 

підготовленості сприяє приско-
ренню адаптації до негативних 
чинників [2, 4, 11, 12].

Незважаючи на значну кіль-
кість досліджень, що присвячені 
проблемі адаптації військово-
службовців до умов професійної 
діяльності, проведений аналіз 
свідчить, що проблема адаптації 
офіцерів-випускників до фізич-
них навантажень під час служби 
у ЗСУ розкрита недостатньо [6, 7, 
3, 9, 13].

Таким чином, сьогодні акту-
альною залишається проблема 
якісної підготовки військовос-
лужбовців відповідно до сучас-
ного рівня розвитку військової 
техніки, тактики, що вимагає від 
них не тільки високого рівня про-
фесійної підготовленості, але й 
максимально ефективного роз-
витку фізичних і психологічних 
якостей, оптимальних показників 
функціонального та фізичного 
станів, які забезпечують дотри-
мання високого рівня професійної 
працездатності в умовах низької 
рухової активності в мирний час 
і у стресових ситуаціях в умовах 
бойових подій. 

Мета дослідження – встано-
вити значущість особистих умінь 
офіцерів в структурі їх адаптації 
до професійної діяльності.

Методи дослідження: аналіз 
та узагальнення літератури та на-
укових досліджень, спостережен-
ня (опитування) та методи мате-
матичної статистики.

Основний матеріал дослід-
ження. Адаптація до військо-
во-професійної діяльності у 
військових частинах обумовлю-
ється синхронним впливом ці-
лого комплексу суб’єктивних і 
об’єктивних факторів. Оцінка 
ефективності механізмів адапта-
ції офіцерів у початковий період 
військової служби з урахуванням 
показників на всіх рівнях регу-
ляції функціональної адаптації 
дозволяє виносити об’єктивне 
судження про якість цього проце-
су з урахуванням її психологічної 
та соціальної вартості. Крім того, 
відсутність адекватних підходів 
до організації освітнього процесу 
негативно відбивається на про-
цесі військово-професійної адап-
тації. 

Тому при виборі змісту занять 
фізичною підготовкою з офіцера-
ми доцільно попередньо вивчити 
систему особистих умінь під час 
проектування окремих компонен-
тів фізичного тренування. Надалі 
необхідно акцентувати увагу на 
механізмах інтегрування особис-
тих умінь у цілісну фізкультурну 
діяльність офіцерів. У цьому ви-
падку методичний підхід буде та-
ким: група експертів (начальники 
фізичної підготовки і спорту) ви-
окремлюють і ранжують за значу-
щістю певну сукупність особис-
тих умінь. Далі, з урахуванням 
значущості відповідного уміння, 
ініціюється конкретний обсяг 
змісту занять. Ранжуванню осо-

Таблиця 1 
Значення особистих  умінь у структурі адаптації 

офіцерів до професійної діяльності,  (n=27)

Ранг Уміння Відповіді рес-
пондентів (%)

1 Уміння справлятися з вимогами повсякденної 
професійної діяльності без додаткової втоми 63,0

2 Уміння швидко відновлювати фізичний стан 14,8

3 Уміння долати фізичне навантаження в екс-
тремальних ситуаціях 11,1

4 Уміння усувати чинники, що спричиняють 
виникнення «негативного» фізичного стану 11,1
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бистих умінь експертами має пе-
редувати інструктаж, що пояснює 
особливості методики виокрем-
лення комплексу умінь. Зокрема, 
експерти акцентували увагу на 
обліку власного досвіду проекту-
вання фізичної підготовки. 

Для встановлення системи 
значущості умінь адаптуватися до 
військової діяльності проводили 
опитування 27 офіцерів, які закін-
чили КПОЗ та мають адаптаційні 
труднощі. (табл. 1).

Зауважимо, що при відносній 
однаковості більшості умінь, аб-
солютна значущість притаманна 
вмінню справлятися з вимогами 
повсякденної професійної ді-
яльності без додаткової втоми 
(63,0%). Насамперед, це детер-
міновано узагальненістю впливу 
цього уміння на успішність вій-
ськово-професійної адаптації.

Слід зазначити, що труднощі 
в адаптації усвідомлюються офі-
церами під час їх повсякденної 
діяльності і характеризуються 
суб’єктивною перевагою невмін-
ня організовувати власну жит-
тєдіяльність в нових умовах, по-
рівняно зі сформованим раніше 
поведінковим стереотипом. Необ-
хідно відзначити, що наочно ме-
ханізми адаптації проявляються в 
процесі пристосування до фізич-

них навантажень. 
Тому сформовані уміння адап-

туватися до різноманітних за ха-
рактером фізичних навантажень є 
стимулом до «запуску» успішної 
військово-професійної адаптації. 
Механізми адаптації регулюють 
фізичний стан людини і можуть 
служити поясненням різних змін 
у ньому під впливом систематич-
них занять фізичною підготов-
кою. 

Відзначаємо, що механізм 
адаптації «запускається» при ви-
никненні вимог навколишнього 
середовища, або змін у самому 
організмі загалом. Зокрема, мо-
деллю вимог можуть служити 
різні за величиною та характером 
фізичні навантаження. 

Для встановлення значущості 
фізичної підготовки в адаптації 
офіцерів було проведено опиту-
вання 29 начальників фізичної 
підготовки і спорту військових 
частин. (табл. 2).

Так, експерти вважають най-
більш значущими такі уміння: 
конструювати особистісно-орі-
єнтовані ситуації і самозміни 
в процесі тренування (31,0%); 
планувати фізичне навантажен-
ня (20,7%), уміти прогнозувати 
результати фізичної підготовки 
(17,2%). Інші уміння характери-

зують технологічний аспект тре-
нування і є наслідком засвоєння 
найбільш значущих умінь. 

Під час тренування умовно 
виокремлюються два підпроцеси: 
перший – функціональні зміни 
в організмі у результаті рухової 
активності, другий – наявність 
умінь проектувати тренування. 
Взаємозв’язок цих підпроце-
сів характеризує суть адаптації 
офіцерів до зовнішніх впливів. 
Уміння конструювати особистіс-
но-орієнтовані ситуації розвитку 
та зміни в процесі занять, уміння 
конструювати рухові тести для 
самооцінювання фізичної трено-
ваності та різноманітні види са-
мостійного фізичного тренування 
відображають дидактичну струк-
туру змісту занять фізичної підго-
товки офіцерів. 

Логічна упорядкованість різ-
них елементів процесу занять 
базується на дидактичній, ме-
тодичній та організаційній під-
структурах. Дидактична підструк-
тура становить зміст навчання, 
методична – способи і методичні 
прийоми діяльності офіцерів, ор-
ганізаційна – умови, що оптимі-
зують процес тренувань. 

Висновки. Виявлено, що при 
відносній однаковості більшос-
ті умінь, абсолютна значущість 
притаманна вмінню справлятися 
з вимогами повсякденної профе-
сійної діяльності без додаткової 
втоми (63,0%).

Встановлено, що узагальнене 
вміння складати систему трену-
вання і  можливість її переформу-
вати з урахуванням нової ситуації  
фізичного стану є ознакою адап-
тованості офіцерів. Це вміння, 
насамперед, спрямоване на вирі-
шення конкретних завдань і подо-
лання труднощів, що виникають 
у процесі військово-професійної 
діяльності.

Перспективи подальших до-
сліджень полягають у досліджен-
ні взаємозв’язку рівнів фізичної, 
професійної та психологічної го-
товності офіцерів.  

Таблиця 2 
Значення особистих  умінь, пов’язаних із фізичною підготовкою, 
в структурі адаптації офіцерів до професійної діяльності,  (n=29)

Ранг Уміння Відповіді рес-
пондентів (%)

1 Уміння конструювати особистісно-орієнтова-
ні ситуації розвитку та зміни в процесі занять 31,0

2 Уміння планувати фізичне навантаження 20,7

3 Уміння прогнозувати результати фізичної 
підготовки 17,2

4 Уміння здійснювати самооцінювання фізич-
ного стану 13,8

5 Уміння конструювати рухові тести для само-
оцінювання фізичної тренованості 10,4

6 Уміння конструювати різноманітні види са-
мостійного фізичного тренування 6,9
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