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Анотації:
Розглядається вплив умов 
військово-професійної діяльності 
на фізичну підготовленість, фізич-
ний та функціональний стан спе-
ціалістів операторського профілю. 
Проведені дослідження доводять, 
що існуюча система організації 
військово-професійної діяльнос-
ті негативно впливає на фізич-
ний розвиток та стан здоров'я 
військовослужбовців-операторів 
Збройних Сил України. Доведе-
но, що рівень фізичної підготов-
леності військовослужбовців-
операторів в процесі служби 
статистично достовірно знижуєть-
ся залежно від терміну служби.

Ольховой О.М., Корчагин Н.В., Красота 
В.Н. Влияние военно-профессиональной 
деятельности на физическую подготов-
ленность, развитие, физического и функ-
ционального состояния военнослужащих-
операторов. Рассматривается влияние 
условий военно-профессиональной дея-
тельности на физическую подготовленность, 
физическое и функциональное состояние 
специалистов операторского профиля. Про-
веденные исследования доказывают, что 
существующая система организации военно-
профессиональной деятельности негативно 
влияет на физическое развитие и состоя-
ние здоровья военнослужащих-операторов 
Вооруженных Сил Украины. Доказано, что 
уровень физической подготовленности 
военнослужащих-операторов в процессе 
службы статистически достоверно снижается 
в зависимости от срока службы.

Ol’hoviy O.M., Korchagin M.V., Kra-
sota V.M. The influence of military-
professional activity on physical 
preparedness, development, bodily 
and functional conditions of service-
men-operators. The article deals with 
the military professional activity factors 
influence on the fitness, physical and 
functional condition of operator profile 
specialists. Conducted research proves, 
that existing military professional activity 
organization system influences negative 
on the Ukrainian army servicemen-oper-
ator’s physical development and health. 
It is proved that the level of physical 
preparedness of servicemen-operators 
in the process of service statistically for 
certain goes down depending on the 
term of service.
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Вступ.1

Цілодобове бойове чергування на командних 
пунктах та пунктах наведення авіації Збройних Сил 
України вимагає від військовослужбовців-операторів 
достатньо високого рівня здоров’я, а це в свою чер-
гу передбачає високий рівень фізичного розвитку, 
фізичної підготовленості, функціонального стану. З 
позиції концепції функціональних систем працездат-
ність є результатом часової організації та взаємодії 
регуляторних і виконавчих механізмів для досягнення 
певної мети [7]. У випадку операторської діяльності 
військовослужбовців, які несуть бойове чергування, 
ланцюгами професійної працездатності виступають 
статична витривалість, аеробна  продуктивність, здат-
ність до концентрації та переключення уваги, розумо-
вий і психічний темп [6].

Несення особовим складом чергувань в різні го-
дини доби в ізольованому середовищі призводить до 
впливу на організм військовослужбовців-операторів 
певних несприятливих факторів фізіологічного та 
психічного характеру. Основними з них є: порушення 
добової періодики фізіологічних функцій і психічної 
активності; вимушене зниження рухової активності 
та перебування в малорухомій позі; вплив монотон-
них шумів від апаратури, що працює, та високочастот-
них електромагнітних полів; зниження вмісту кисню 
та підвищення вмісту вуглецю у повітрі; перенапру-
ження зорового та слухового апарату [3, 4].

Знаходження в малорухомому положенні викли-
кає перенапруження окремих груп м’язів, виникнення 
застійних явищ в окремих органах і системах, втра-
чається фізична підготовленість, гнучкість хребта, 
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правильне взаємовідношення м’язів, хребців, зв’язок. 
Таким чином важливим показником здатності до збе-
реження та відновлення фізичної підготовленості є 
достатній рівень фізичної активності [1, 2, 4].

Проблема стану організму людини, діяльність якої 
носить гіподинамічний характер, постійно привер-
тає до себе увагу дослідників у різних галузях знань. 
Безліч публікацій, присвячених цій проблемі показу-
ють, що практично не існує такого органа чи системи, 
функції чи механізму, які не змінювалися б в умовах 
гіподинамії [1, 2, 3, 4, 6, 7].

Особливістю праці спеціалістів операторського 
профілю є те, що їх військово-професійна діяльність 
пов’язана з тривалим перебуванням в умовах обме-
женої рухливості, гіпокінезії, гіподинамії, монотонії 
і депривації [2, 3]. Усе це викликає паталогічні змі-
ни фізіологічних функцій основних систем організму 
операторів, збільшує стомлення військовослужбов-
ців і, як наслідок, призводить до погіршення стану 
здоров’я та функціонального стану, значного знижен-
ня якості роботи, професійних помилок [4, 6].

Основною умовою збільшення обсягу фізіологіч-
них резервів організму людини, ефективною мірою в 
боротьбі з гіподинамією та гіпокінезією завдяки мобі-
лізації резервних фізіологічних можливостей організ-
му є фізичні вправи [6]. Використовуючи їх в період 
виконання професійної діяльності, повинні врахову-
ватись закономірності змін фізіологічних функцій і 
характер професійної діяльності операторів [1, 3]. 
Викликані ними функціональні зміни в організмі ак-
тивізують компенсаторні механізми адаптації, форму-
ючи якісно новий структурний слід в системі. При 
цьому збільшується синтез нуклеїнових кислот і біл-
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ків, які відповідають за специфічну адаптацію до дії 
даного подразника (фізичного навантаження). Як на-
слідок, активізуються структури, що раніше лімітували 
функцію даної клітини (тканини органу), збільшуються 
резерви тих функціональних систем, які обумовлюють 
розвиток  працездатності [1].

Дослідження проводиться відповідно до: теми 
3.1.6 „Теоретико-методологічні основи фізичної під-
готовки курсантів у вищих військових навчальних 
закладах інженерного профілю” Зведеного плану 
науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури 
і спорту на 2006 − 2011 роки Міністерства України у 
справах сім’ї, молоді та спорту з номером державної 
реєстрації 0106U010783; планів науково-дослідних 
робіт Міністерства оборони України, Повітряних Сил 
Збройних Сил України, теми „Розробка теоретико-
методичних засад функціонування системи фізичної 
підготовки військовослужбовців Збройних Сил Укра-
їни”, шифр ”НФП-2009” з номером державної реє-
страції 0101U000823, “Теоретико-методичні засади 
функціонування системи фізичної підготовки військо-
вослужбовців Повітряних Сил Збройних Сил Украї-
ни”, шифр “Керівництво-ФП” з номером державної 
реєстрації 0101U001112.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Дослідження рівня фізичної підготовленос-

ті, фізичного розвитку та функціонального стану 
військовослужбовців-операторів в процесі професій-
ної діяльності.

Результати дослідження.
З метою визначення рівня фізичної підготовленос-

ті ми провели тестування групи військовослужбовців-
операторів (20 осіб) протягом трьох років: 2002 
− 2004 (табл. 1). Перевірка й оцінка фізичної під-
готовленості військовослужбовців-операторів були 
проведені відповідно до вимог Настанови з фізичної 
підготовки у Збройних Силах України − 97 року [5] 
за результатами виконання ними контрольних вправ: 
підтягування на перекладині, біг на  100 м, біг на 
1000 м, комплексна вправа на спритність, комплек-
сна силова вправа, кут в упорі на брусах, вправа, що 
характеризує статичну витривалість м’язів спини, 
стрибки в довжину з місця.

Результати проведених досліджень (табл. 1) під-
тверджують наші припущення про те, що зі збільшен-
ням тривалості терміну служби військовослужбовців-
операторів в складі чергового бойового розрахунку 
відбувається статистично достовірне зниження всіх 
досліджуваних показників. 

На наш погляд, зміни показників фізичної підго-
товленості є наслідком зниження рухової активності в 
процесі служби, а також результатом впливу гіподина-
мічного режиму. У той же час погіршення показників 
у кожному випадку неоднозначні. Для підтверджен-
ня або спростування цих даних ми провели необхідні 
дослідження.

Як показують дослідження результатів розвитку 
сили (табл. 1), у військовослужбовців операторсько-
го профілю після трьох років служби кількість під-
тягувань на перекладині зменшується на 1,8 разів 

(Р>0,05), що підтверджує думку вчених [1, 3, 4] про 
те, що гіподинамічний характер діяльності люди-
ни дійсно зумовлює зниження м’язової сили. 

Результати з бігу на 100 м статистично достовірно 
погіршилися  у військовослужбовців-операторів вже 
після другого року служби на 0,58 с (Р<0,05), а після 
третього року служби − на 1,0 с (Р<0,001)  порівняно з 
першим роком служби (табл. 1).    

Аналіз отриманих результатів (табл. 1) виконання 
комплексної вправи на спритність дозволяє стверджу-
вати, що показник спритності військовослужбовців-
операторів статистично достовірно знижується після 
третього року служби на 1,17 с (Р<0,001) і відповід-
но на 0,45 с (Р<0,05) на другому році служби. 

Отримані результати виконання 
військовослужбовцями-операторами комплексної си-
лової вправи (табл. 1) підтверджують факт статистич-
но достовірного погіршення показника швидкісно-
силової якості після другого року служби на 5,6 разів 
(Р<0,05), а після третього року служби − на 9,8 разів 
при Р<0,001  порівняно з першим роком служби.

Одним із доказів зниження рухової активності 
військовослужбовців-операторів є аналіз результатів 
бігу на 1000 м, які свідчать, що за період служби рік у 
рік відбувається статистично достовірне прогресуюче 
погіршення якості загальної витривалості (табл. 1). 

У військовослужбовців-операторів третього року 
служби порівняно з результатами першого року служби 
результати бігу на 1000 м статистично достовірно погір-
шилися на 32,4 с (Р<0,001). Відповідно результати після 
третього року служби  порівняно з другим роком статис-
тично достовірно погіршилися на 23,05 с (Р<0,01), при 
цьому результати військовослужбовців-операторів піс-
ля другого року служби порівняно з першим роком недо-
стовірно погіршилися на 9,35 с при Р>0,05. 

Результати дослідження статичної витривалості 
м’язів живота (табл. 1) дозволили зробити висновок, 
що погіршення середніх величин відбувалися після 
другого року служби на 0,68 с (Р>0,05) та статис-
тично достовірні зміни після третього року служби 
військовослужбовців-операторів на 0,95 с (Р<0,01)  
порівняно з результатами першого року служби, а серед-
ні результати після третього року служби змінювалися 
порівняно з другим роком на 0,27 с при Р>0,05.

Результати виконання вправи для визначення рівня 
статичної витривалості м’язів спини (табл. 1) свідчи-
ли, що зниження відбувається вже після другого року 
служби на 3,7 с (Р>0,05) та статистично достовірні 
зміни  після третього року служби на 7,55 с (Р<0,01). 
Ці дані підтверджують дослідження низки вчених [3, 
6], які вивчали питання впливу гіподинамічного ре-
жиму роботи на фізичну підготовленість людини.

Аналізуючи отримані результати з виконання 
військовослужбовцями-операторами вправи − 
стрибок у довжину з місця (табл. 1), ми визначили, 
що після трьох років служби цей показник статис-
тично достовірно погіршився на 11,9 см (Р<0,05)  по-
рівняно з першим роком служби. 

Вищевикладені результати проведеного дослі-
дження підтверджуються проведеним в 2004 році 
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Таблиця 1
Динаміка фізичної підготовленості військовослужбовців-операторів в процесі служби (n=20)

Вправа

Термін служби
Р

1 рік 2 рік 3 рік

X ±m X ±m X ±m X 1 -X 2 X 1-X 3 X 2-X 3

Підтягування на перекладині 
(кількість разів) 11,45±0,72 10,95±0,79 9,65±1,04 >0,05 >0,05 >0,05

Біг на 100 м (с) 15,03±0,16 15,61±0,21 16,03±0,2 <0,05 <0,001 <0,05

Комплексна вправа 
на спритність (с) 11±0,2 11,45±0,17 12,17±0,24 <0,05 <0,001 <0,05

Комплексна силова вправа (кільк. 
разів) 46,8±1,61 41,2±1,22 37±1,69 <0,05 <0,001 <0,05

Біг на 1000 м (с) 252,4±4,23 261,75±5,15 284,8±6,68 >0,05 <0,001 <0,01

Кут в упорі 
на брусах (с) 4,02±0,31 3,34±0,29 3,07±0,27 >0,05 <0,01 >0,05

Статична ви тривалість 
м’язів спини (с) 50,65±1,55 46,95±1,93 43,1±1,86 >0,05 <0,01 >0,05

Стрибок у довжину з місця (см) 199,15±3,68 195,85±3,91 187,25±4,98 >0,05 <0,05 >0,05

Таблиця 2 
Рівень фізичної підготовленості військовослужбовців-операторів у процесі служби (n=59)

Вправа

Термін служби
Р

1 рік 2 рік 3 рік

X ±m X ±m X ±m X 1 -X 2 X 1-X 3 X 2-X 3

Підтягування на перекладині 
(разів) 12,21±0,63 11,00±0,77 9,65±1,04 >0,05 <0,05 >0,05

Біг на 100 м (с) 14,99±0,15 15,76±0,18 16,03±0,21 <0,05 <0,001 >0,05

Комплексна вправа
на спритність (с) 10,87±0,20 11,53±0,22 12,17±0,23 <0,05 <0,001 <0,05

Комплексна силова вправа (кільк. 
разів) 46,95±1,93 41,80±0,96 37,00±1,69 <0,05 <0,001 <0,01

Біг на 1000 м (с) 246,11±5,05 266,55±2,81 284,80±6,68 <0,01 <0,001 <0,01

Кут в упорі
на брусах (с) 4,90±0,58 3,81±0,33 3,08±0,27 >0,05 <0,01 >0,05

Статична ви тривалість
м’язів спини (с) 51,60±1,83 47,21±2,03 43,1±1,87 >0,05 <0,01 >0,05

Стрибок у довжину з місця (см) 201,63±5,81 196,35±4,67 187,25±4,98 >0,05 >0,05 >0,05
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Таблиця 3
Динаміка фізичного розвитку (ваго-зростовий індекс Кетле) військовослужбовців-операторів  

з різним стажем роботи (n-20)

Стаж роботи
(рік) n X ±m

Р

X 1 -X 2 X 1-X 3 X 2-X 3

1 20 452,9±5,74 <0,05 <0,01 -

2 20 470,1±7,82 <0,05 - <0,05

3 20 495,7±12,0 - <0,01 <0,05

Таблиця 4 
Рівень функціонального стану дихальної системи військовослужбовців-операторів (n-20)

Стаж служби n
X ±m

Р

X 1 -X 2 X 1-X 3 X 2-X 3

Проба Штанге

1 20 54,65±1,29 P<0,05 P<0,01 -

2 20 51±1,14 P<0,05 - P<0,05

3 20 48,6±1,05 - P<0,01 P<0,05

Проба Генче

1 20 33,45±1,12 P<0,05 P<0,001 -

2 20 30,15±0,93 P<0,05 - P<0,05

3 20 26,1±0,62 - P<0,001 P<0,05

Таблиця 5
Індекс фізичного стану (за Пироговою Є.А.) військовослужбовців-операторів з різним стажем роботи (n-20)

Термін служби n X ±m
Р

X 1 -X 2 X 1-X 3 X 2-X 3

1 20 0,583±0,02 <0,01 <0,001 -

2 20 0,492±0,02 <0,01 - <0,001

3 20 0,361±0,03 - <0,001 <0,001

обстеженням показників рівня фізичної підготовле-
ності трьох однорідних груп військовослужбовців-
операторів першого (n-19), другого (n-20) та третьо-
го (n-20) років служби (табл. 2).

Проведений порівняльний аналіз рівня фізичної 
підготовленості – військовослужбовців-операторів 
різних років служби (табл. 2) добре ілюструє факт, що 
зі збільшенням тривалості служби військовослужбов-
ців операторського профілю в складі чергового бойо-
вого розрахунку відбувається статистично достовірне 
(від Р<0,05 до Р<0,001) зниження всіх показників їх 

фізичної підготовленості.
Проведені дослідження динаміки складових фі-

зичного розвитку військовослужбовців-операторів, 
які несуть бойове чергування відповідно протягом 
одного, двох і трьох років ми завершили визначен-
ням ваго-зростового індексу Кетле, який  показав, 
що у спеціалістів операторського профілю протягом 
всього терміну служби відбувається достовірне зни-
ження рівня фізичного розвитку (табл. 3). 

Індекс фізичного розвитку військовослужбовців-
операторів в процесі служби за даними, які наведено в 
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таблиці 3, знижується на 8,7 %. В військовослужбовців-
операторів, які прослужили перший рік, індекс фі-
зичного розвитку в середньому складає 452,9±5,47 
та у наближений до оцінки ”задовільно”. Через два 
роки несення бойового чергування індекс фізичного 
розвитку військовослужбовців-операторів у серед-
ньому складає 470,1±7,82 з достовірними змінами 
(при Р<0,05) порівняно з першим роком служби. 
Після трьох років несення бойових чергувань рівень 
фізичного розвитку військовослужбовців-операторів 
є ”незадовільним” та дорівнює 495,7±12,0.

Результати проведеного дослідження показали, 
що несприятливі фактори військово-професійної 
діяльності достовірно негативно впливають на по-
казники фізичного розвитку військовослужбовців-
операторів. На ці факти вказують також дослідження 
вчених [3, 6] та проведені нами в 2004 році дослі-
дження показників рівня фізичного розвитку трьох 
однорідних груп військовослужбовців-операторів 
першого (n-19), другого (n-20) та третього (n-20) ро-
ків [4]. 

Аналогічна картина спостерігалася у дослідженні 
функціонального стану дихальної системи. Так показ-
ники проб Штанге й Генче (табл. 4) статистично досто-
вірно (Р<0,01) погіршилися в військовослужбовців-
операторів після трьох років служби відповідно на 
6,05 с і на 7,35 с.

Дані динаміки показників, що характеризу-
ють функціональний стан дихальної систем 
військовослужбовців-операторів (табл. 4), добре 
ілюструють прогресуюче наростання стомлення у 
всіх випробуваних та підтверджується проведеним 
в 2004 році дослідженням трьох однорідних груп 
військовослужбовців-операторів першого (n-19), 
другого (n-20) та третього (n-20) років служби на КЦ 
ВМС [4].

Проведене дослідження динаміки складо-
вих функціонального стану та фізичного розвитку 
військовослужбовців-операторів, які несуть бойове 
чергування протягом одного, двох і трьох років за ко-
ефіцієнтом фізичного стану Пирогової Є.А., підтвер-
дило достовірне зниження цього показника під впли-
вом несприятливих факторів військово-професійної 
діяльності (табл. 5). 

Як видно з таблиці 5 в процесі служби, фізичний 
стан погіршується на 38,1 %. В військовослужбовців-
операторів, які прослужили перший рік, індекс фі-
зичного стану є ”середнім” і складає 0,583±0,02. 
Через два роки служби індекс фізичного стану 
військовослужбовців-операторів є ”нижче середньо-
го” та в середньому складає 0,492±0,02 з статистич-
но достовірними змінами (при Р<0,05) порівняно 
з першим роком служби. А вже через три роки не-
сення  бойових чергувань індекс фізичного стану 
військовослужбовців-операторів є ”низьким” та дорів-
нює 0,361±0,03 при Р<0,001. 

Висновки.
За результатами проведених досліджень отри-

мано нові дані про те, що рівень фізичної підготов-
леності військовослужбовців-операторів в процесі 
служби статистично достовірно знижується залеж-
но від терміну служби, існуюча система організації 
військово-професійної діяльності військовослужбов-
ців операторського профілю негативно позначається 
на динаміці їх фізичного розвитку, фізичного стану, 
функціонального стану.

В перспективі ми направляємо наші дослідження 
на наукове обґрунтування методики і змісту спеціаль-
ної фізичної підготовки військовослужбовців опера-
торського профілю в процесі професійної діяльності.
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