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Анотації:
Розглядається вплив умов 
військово-професійної діяльнос-
ті на фізичний розвиток та функ-
ціональний стан спеціалістів 
операторського профілю. Про-
ведені дослідження доводять, 
що існуюча система організації 
військово-професійної діяль-
ності негативно впливає на стан 
здоров’я військовослужбовців-
операторів Збройних Сил 
України. Доведено, що фізич-
ний та функціональний стан 
військовослужбовців-операторів 
достовірно погіршується залеж-
но від стажу служби.

Ольховой О.М., Корчагин Н.В., Красо-
та В.Н. Временное влияние военно-
профессиональной деятельности на фи-
зическое развитие и функциональное 
состояние военнослужащих-операторов. 
Рассматривается влияние условий военно-
профессиональной деятельности физичес-
кое развитие и функциональное состоя-
ние специалистов операторского профиля. 
Проведенные исследования доказывают, что 
существующая система организации военно-
профессиональной деятельности негативно 
влияет на состояние здоровья военнослужащих-
операторов Вооруженных Сил Украины. Дока-
зано, что физическое и функциональное состо-
яние военнослужащих-операторов ухудшается 
в зависимости от стажа службы.

Ol’hoviy O.M., Korchagin М.V., Kra-
sota V.М. Temporal influence of mili-
tary-professional activity on physical 
development and functional state of 
servicemen-operators. The article 
deals with the military professional ac-
tivity factors influence on the physical 
development and functional condition of 
operator profile specialists. Conducted 
research proves, that existing military 
professional activity organization system 
influences negative on the Ukrainian 
Army servicemen-operator’s health. It 
is well-proven that the bodily and func-
tional condition of servicemen-operators 
gets worse depending on experience of 
service.
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Вступ. 1

Головним завданням Повітряних Сил Збройних Сил 
України є охорона повітряного простору держави. У 
мирний час воно забезпечується несенням цілодобового 
бойового чергування з контролю над використанням 
повітряного простору над територією України та 
попередженням спроб порушення її повітряних кордонів. 
Щодоби до виконання завдань бойового чергування 
залучається понад 2000 військовослужбовців та 400 
одиниць озброєння та військової техніки. Використання 
у Повітряних Силах Збройних Сил України сучасної 
бойової техніки, автоматизація всіх ланок системи 
управління зумовили введення великої кількості посад 
військовослужбовців служби за контрактом, пов’язаних 
з наземною операторською діяльністю в циклі бойового 
чергування (далі – військовослужбовці-оператори).

Аналізуючи структуру й умови діяльності 
спеціалістів операторського профілю, багато авторів 
указують на те, що їм доводиться виконувати 
завдання в різних, часто мінливих умовах навчально-
бойової обстановки, що характеризується великою 
розмаїтістю несприятливих факторів військово-
професійної діяльності. У науковій літературі 
визначено ряд несприятливих факторів, які впливають 
на військовослужбовців-операторів в процесі бойового 
чергування: порушення природного ритму добової 
діяльності, гіподинамія, гіпокінезія, монотонія, 
депривація, фактори замкнутого простору (змінений 
газовий склад повітря, штучне освітлення) тощо [1, 3, 
4, 5, 6]. Усі вони, впливаючи окремо та у комплексі, 
викликають погіршення діяльності деяких систем і 
органів військовослужбовця-оператора, погіршуючи 
його фізичний та функціональний стан, і, зокрема, 
професійну працездатність.
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Дослідження та аналіз останніх досліджень, 
публікацій, наукових праць свідчать, що зниження 
обсягів рухової активності (гіпокінезія) та зменшення 
фізичних навантажень призводять до патологічних 
станів серцево-судинної системи, атрофічних змін у 
м’язах, зниження функціональної активності органів 
та систем людини та погіршення стану здоров’я  
загалом [3, 4, 5]. 

Вчені доводять  очевидність залежності успішної 
професійної діяльності людини від її індивідуальних 
здібностей, стану здоров’я та функціональних систем 
організму. Якщо висловитись мовою статистики 
про роль ”людського фактору”, як основної ланки 
функціонування системи людина − машина, то 
отримаємо досить вражаючі цифри [1, 2, 3, 4, 5]. Так 
за даними ООН, надзвичайні ситуації, які трапляються 
з кораблями (зіштовхуються, тонуть, сідають на 
мілину), у 63 % випадків відбуваються через помилки 
людей. Відмови систем керування залізничним 
транспортом, гірничо-збагачувальних комбінатів через 
вину оператора становлять більше 90 % їх загальної 
кількості та мають набагато складніший результат у 
співставленні з відмовами з технічних причин. 

Дослідження проводиться відповідно до плану 
науково-дослідних робіт Повітряних Сил Збройних 
Сил України, теми “Теоретико-методичні засади 
функціонування системи фізичної підготовки 
військовослужбовців Повітряних Сил Збройних 
Сил України”, шифр “Керівництво-ФП” з номером 
державної реєстрації 0101U001112.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи. 
Дослідження рівня фізичного розвитку та функ-

ціонального стану військовослужбовців-операторів в 
процесі професійної діяльності в залежності від ста-
жу служби на командних пунктах військових частин 
Збройних Сил України. 
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Результати дослідження. 
Аналіз отриманих даних підтверджує припущення про 

те, що фізичний розвиток і функціональний стан серцево-
судинної та дихальної системи військовослужбовців-
операторів залежить від стажу служби. 

Всі досліджувані нами показники (табл. 1) 
статистично достовірно погіршилися (Р<0,01) на 
третьому році військово-професійної діяльності, 
що також підтвердилось проведеними у 2004 році 
дослідженнями показників рівня функціонального 
стану трьох однорідних груп військовослужбовців-
операторів першого (n-19), другого (n-20) та третього 
(n-20) років служби. Це загалом доводить, що 
існуюча система організації військово-професійної 
діяльності військовослужбовців-операторів в режимі 
чотириденного циклу негативно позначається на 
динаміці функціонального стану серцево-судинної та 
дихальної систем, призводить до перевтомлення.

Порівняльний аналіз фізичного та функціонально-
го стану військовослужбовців-операторів різних ро-
ків служби (табл. 2) вказує на те, що зі збільшенням 
тривалості служби військовослужбовців-операторів 
в складі чергового бойового розрахунку відбувається 
достовірне їх зниження.

З метою наукового обґрунтування використання 
засобів спеціальної фізичної підготовки, що усува-
ють негативні наслідки гіподинамії й сприяють під-
вищенню професійної працездатності в умовах дефі-
циту рухової активності, нами проведено експертне 
опитування та дослідження кореляційної залежності 
показників, що характеризують професійну підготовле-
ність військовослужбовців-операторів і розвиток у них 
фізичних якостей. Результати даних досліджень підтвер-
дили наші припущення про необхідність розвитку й удо-
сконалення у військовослужбовців-операторів, службова 
діяльність яких характеризується обмеженою руховою 
активністю, загальної аеробної витривалості, статичної 

витривалості м’язів спини й живота. Найбільший коре-
ляційний взаємозв’язок професійної підготовленості спо-
стерігався з показниками загальної аеробної витривалості 
(г=0,56), статичної витривалості м’язів спини (г=0,58) і 
статичної витривалості м’язів живота (г=0,57).

Дослідження показників статичної витривалості 
м’язів спини (табл. 3) випробуваних засвідчили, що 
в процесі несення бойового чергування вони досто-
вірно підвищились у всіх випробуваних. Однак ці 
зміни не однозначні. Динаміка показників статичної 
витривалості м’язів спини військово-службовців-
операторів до та після експерименту з викорис-
танням програми спеціальної фізичної підготовки 
вказує на достовірне їх зростання до чергування: у 
військовослужбовців-операторів першого року служ-
би на 3,29 с (6 %), при Р<0,05, у військовослужбовців-
операторів другого року служби на 4,19 с (8,2 %), при 
Р<0,05, у військовослужбовців-операторів третього 
року служби на 4,1 с (8,7 %), при Р<0,05.

Після чергування, за результатами проведення 
експерименту з використанням програми спеціаль-
ної фізичної підготовки, цей показник також досто-
вірно змінився у військовослужбовців-операторів 
першого, другого та третього років служби, відповід-
но, на 5,9 с (11,1 %), при P<0,01, 5,85 с (12,3 %), при 
P<0,05, 6,4 с (14,4 %), при P<0,01 порівняно з вихід-
ними даними 2004 року. Це підтверджує той факт, що 
військовослужбовці-оператори, після проведення екс-
перименту з використанням програми спеціальної фі-
зичної підготовки, мають відповідно і більш високий 
рівень статичної витривалості м’язів спини порівняно 
з вихідними даними 2004 року, при цьому після чер-
гування цей показник покращився більш достовірно 
(від P<0,01 до P<0,001), що в свою чергу свідчить про 
підвищення стійкості організму операторів до впливу 
несприятливих факторів військово-професійної діяль-
ності в режимі добового чергування.

Таблиця 1 
Рівень фізичного розвитку військовослужбовців-операторів в залежності від терміну служби (n-59, 2004 рік)

Стаж 
служби n X ±m σ

Р
X 1 -X 2 X 1-X 3 X 2-X 3

Довжина тіла (см)
1 19 177,89 ±1,23 5,38 P>0,05 P>0,05 -
2 20 176,3 ±1,72 7,69 P>0,05 - P>0,05
3 20 177,5 ±1,11 4,98 - P>0,05 P>0,05

Маса тіла (кг)
1 19 78,71 ±1,64 7,18 P>0,05 P<0,001 -
2 20 83,1 ± 2,06 9,23 P>0,05 - P>0,05
3 20 87,99 ± 2,23 9,99 - P<0,001 P>0,05

Окружність грудної клітки (см)
1 19 93,26 ±0,96 4,20 P>0,05 P<0,01 -
2 20 95,05 ± 1,0 4,48 P>0,05 - P>0,05
3 20 96,95 ±1,0 4,48 - P<0,01 P>0,05

Динамометрія правої руки (кг.с)
1 19 52,68 ± 1,6 6,95 P>0,05 P<0,01 -
2 20 49,85 ± 1,01 4,52 P>0,05 - P>0,05
3 20 47,65 ±1,08 4,83 - P<0,01 P>0,05

Динамометрія лівої руки (кг.с)
1 19 49,89 ± 1,41 6,95 P>0,05 P<0,05 -
2 20 47,85 ± 1,05 4,72 P>0,05 - P>0,05
3 20 45,9 ±0,94 4,72 - P<0,05 P>0,05

Життєва ємкість легенів (см3)
1 19 3986,84 ±93,49 407,51 P>0,05 P>0,05 -
2 20 3912,5 ±106,73 477,35 P>0,05 - P>0,05
3 20 3807,5 ±95,09 425,28 - P>0,05 P>0,05

Ваго-ростовий індекс Кетле
1 19 442,4±8,47 36,95 <0,05 <0,001 -
2 20 470,5±8,76 39,17 <0,05 - >0,05
3 20 495,7±12,0 53,88 - <0,001 >0,05
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Таблиця 2 
Динаміка показників функціонального стану військовослужбовців-операторів у процесі служби (n-59, 2004 рік)

Стаж служби n X  ±m σ Р
X 1 -X 2 X 1-X 3 X 2-X 3

Частота серцевих скорочень у спокої (уд./хв)
1 19 68,68±0,85 3,74 P<0,01 P<0,001 -
2 20 74,2±1,72 7,67 P<0,01 - P<0,05
3 20 79,25±1,47 6,58 - P<0,001 P<0,05

Артеріальний систолічний тиск у спокої (мм рт.ст.)
1 19 122,89±1,82 7,94 P<0,001 P<0,01 -
1 2 3 4 5 6 7
2 20 131,3±1,35 6,02 P<0,001 - P>0,05
3 20 136,1±3,87 17,32 - P<0,01 P>0,05

Артеріальний діастолічний тиск у спокої (мм рт.ст.)
1 19 77,89±1,49 6,49 P<0,01 P<0,01 -
2 20 85,15±1,64 7,34 P<0,01 - P>0,05
3 20 90,7±4,1 18,36 - P<0,01 P>0,05

Проба Штанге
1 19 54,53±1,38 6,03 P<0,05 P<0,001 -
2 20 51,05±1 4,48 P<0,05 - P>0,05
3 20 48,6±1,05 4,69 - P<0,001 P>0,05

Проба Генче
1 19 34,79±1,24 5,42 P<0,01 P<0,001 -
2 20 30,45±0,91 4,06 P<0,01 - P<0,001
3 20 26,1±0,62 2,75 - P<0,001 P<0,001

Індекс фізичного стану (Пирогова Є.А.)
1 19 0,573±0,02 0,05 P<0,001 P<0,001 -
2 20 0,453±0,02 0,09 P<0,001 - P<0,01
3 20 0,361±0,03 0,15 - P<0,001 P<0,01

Таблиця 3
Динаміка оцінки статичної витривалості м’язів спини  військовослужбовців-операторів  

різних років служби в процесі експерименту (n-59)

Стаж служби n
До експерименту Після експерименту Рівень 

значимостіX ±m σ X ±m σ
Статична витривалість м'язів спини до чергування

1 19 51,6±1,83 7,97 54,89±0,92 4,03 P<0,05
2 20 47,21±2,03 9,08 51,4±2,0 8,94 P<0,05
3 20 43,1±1,87 8,34 47,2±1,55 6,95 P<0,05

Статична витривалість м'язів спини після чергування
1 19 47,36±1,56 6,79 53,26±0,75 3,28 P<0,01
2 20 42,05±1,89 8,47 47,9±1,52 6,81 P<0,05
3 20 38,1±1,62 7,28 44,5±1,27 5,67 P<0,01

Висновки. 
За результатами проведених досліджень отримано 

нові дані про те, що фізичний та функціональний 
стан військовослужбовців-операторів достовірно 
погіршується залежно від стажу служби, існуюча 
система організації військово-професійної діяльності 
військовослужбовців операторського профілю 
негативно позначається на стані здоров’я загалом, що 
ускладнює вирішення основного завдання Командувача 
Повітряних Сил Збройних Сил України щодо збереження 
життя та здоров’я військовослужбовців, підтримання їх 
професійної працездатності та безумовного виконання 
ними завдань бойового чергування.

У плануванні процесу спеціальної фізичної 
підготовки військовослужбовців-операторів 
основну увагу необхідно приділяти розвитку й 
удосконаленню саме загальної аеробної витривалості, 
статичної витривалості м’язів живота й спини.

В перспективі ми направляємо наші дослідження 
на наукове обґрунтування методики збереження та 
підтримання здоров’я та професійної працездатності 
військовослужбовців служби за контрактом 
операторського профілю в процесі військово-
професійної діяльності.
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