
4

та медико-біологічні 
проблеми фізичного 
виховання і спорту

ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

Оцінка виконання службово – бойового завдання курсантами 
військового вищого навчального закладу  

(на прикладі воєнізованого кросу) 
Анацький Р. В. 1, Коломійцева О. Е. 2

1Національна Академія Національної Гвардії України
2Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

Анотації:
Мета: провести аналіз результатів 
виконання службово-бойового завдан-
ня – воєнізованого кросу зі стрільбою 
та метанням гранати курсантами 
військового навчального закладу. 
Матеріал: У дослідженнях взяли 
участь 80 курсантів 2-го року навчан-
ня різних спеціальностей. Курсанти 
виконували вправу у повній військовій 
екіпіровці. Стартували та фінішували 
у складі підрозділу і до заліку йшов за-
гальний час, що фіксувався по остан-
ньому учаснику команди. Довжина 
дистанції складала 6км і передбачала: 
гладкий біг; подолання елементів сму-
ги перешкод; два вогневих рубежу зі 
стрільбою в положенні лежачи та стоя-
чи по ростовій мішені; метання учбової 
гранати (Ф 1) на дальність не менш, 
ніж на 35м. За кожен промах у стрільбі 
нараховувалося 10с штрафного часу, 
невиконання нормативу з метання 
гранати – 40с штрафного часу. Резуль-
тати: Проведене дослідження дозво-
лило оцінити різні сторони профільної 
підготовки курсантів, а саме фізичну, 
вогневу, тактичну. Усі підрозділи 
фінішували у повному складі, тоб-
то злагодженість дій відпрацьована. 
Найкращий загальний час виконан-
ня кросу продемонстрували курсан-
ти спеціальності «управління діями 
підрозділів спеціального призначення». 
Найліпша стрілецька майстерність була 
зафіксована у курсантів спеціалізації 
«автомобільний транспорт» – 90%, 
які також показали кращі результати в 
метанні гранати – 40%. Незначний по-
казник в цій швидкісно-силовій вправі 
говорить про невміння впоратися з за-
гальною фізичною втомою і виконати 
бойове завдання до кінця. Висновки: 
Комплексна технологія проведення 
занять з поєднанням в них предметів 
профільної підготовки (фізичної, 
тактичної і вогневої) насамперед на-
вчить курсантів діяти злагоджено, не-
сти відповідальність один за одного, 
сприятиме розвитку та удосконаленню 
базових фізичних якостей, формуван-
ню основних фізичних вмінь та нави-
чок, підвищить відсоток стрілецької 
влучності на фоні значних фізичних на-
вантажень.

Анацкий Р. В., Коломийцева О. Э. Оценка 
выполнения служебно - боевой задачи 
курсантами военного высшего учебного 
заведения (на примере военизированно-
го кросса). Цель: провести анализ резуль-
татов выполнения служебно-боевой задачи 
– военизированного кросса со стрельбой 
и метанием гранаты курсантами военного 
учебного заведения. Материал: В иссле-
дованиях приняли участие 80 курсантов 
2-го года обучения разных специальностей. 
Курсанты выполняли упражнение в полной 
военной экипировке. Стартовали и финиши-
ровали в составе подразделения и засчи-
тывалось время по последнему участнику 
команды. Длина дистанции составляла 6км 
и предусматривала: гладкий бег; преодо-
ление элементов полосы препятствий; два 
огневых рубежа со стрельбой в положении 
лежа и стоя по ростовой мишени; метание 
учебной гранаты (Ф 1) на дальность не 
менее, чем на 35м. За каждый промах в 
стрельбе группе насчитывалось 10с штраф-
ного времени, невыполнение норматива по 
метанию гранаты – 40с штрафного време-
ни. Результаты: Проведенное исследова-
ние позволило оценить различные стороны 
профильной подготовки курсантов (физи-
ческую, огневую, тактическую). Все подраз-
деления финишировали в полном составе, 
то есть слаженность действий отработана. 
Лучшее общее время выполнения кросса 
продемонстрировали курсанты специаль-
ности «управление действиями подразде-
лений специального назначения». Высокие 
результаты стрельбы были зафиксированы 
у курсантов специализации «автомобиль-
ный транспорт» – 90%попаданий, которые 
также показали лучшие результаты в мета-
нии гранаты – 40%. Незначительный показа-
тель в этом скоростно-силовом упражнении 
говорит о неумении справиться с общей фи-
зической усталостью и выполнить боевую 
задачу до конца. Выводы: Комплексная тех-
нология проведения занятий с сочетанием 
в них предметов профильной подготовки 
(физической, тактической и огневой) на-
учит курсантов действовать слаженно, от-
ветственно, будет способствовать развитию 
и совершенствованию базовых физических 
качеств, формированию основных физиче-
ских умений и навыков, повысит процент 
огневого поражения на фоне значительных 
физических нагрузок.

Anatskyi R.V., Kolomiitseva 
O.E. Assessment of official 
combat mission’s fulfillment by 
higher educational. Purpose: to 
analyze results of official combat 
mission’s fulfillment (militarized 
cross with shooting and throwing of 
grenades) by military educational 
establishment’s cadets.  Material: 
in the research 80 2nd year cadets 
of different specialties participated. 
The cadets fulfilled exercise in full 
military equipment. They started 
and finished by military units and 
total time, registered by indicators 
of the last team member, was 
considered. The distance was 6 km 
and included: run on even surface; 
overcoming of obstacle course; two 
firing lines with shooting in lying and 
standing position at human height 
target; throwing of training grenade 
(F 1) for distance of not less than 
35 m. For every slip in shooting 
10 seconds of penalty time was 
accounted; for failure in throwing 
grenade – 40 seconds of penalty 
time. Results: the conducted study 
permitted to assess different sides of 
cadets’ profile training, i.e. physical, 
fire and tactic. All units finished in full 
strength, i.e. coordination of actions 
was good. The best total time of 
cross fulfillment was demonstrated 
by cadets of “special purpose units” 
specialty. The best shooting results 
were in cadets of “automobile 
transport” specialty – 90%, who also 
were the best in throwing grenade – 
40%. Not very high indicator of this 
speed-power exercise says about 
inability to overcome general fatigue 
and fulfill combat task at the utmost. 
Conclusions: Complex technology 
of trainings with their combining with 
profile disciplines (physical, tactic 
and fire) first of all train cadets to 
act coordinately; to be responsible 
for each other; it will facilitate 
development and perfection of basic 
physical qualities, formation of main 
physical skills; increase percentage 
of sharpshooting in conditions of 
significant physical loads. 
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курсанти, підрозділ, воєнізований крос, 
влучність стрільби, метання грана-
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Вступ. 1

На сьогодні у вищих навчальних закладах військо-
вого профілю спостерігається досить складне стано-
вище з рівнем фізичної підготовленості курсантів. 
Причинами зниження позитивного впливу фізичних 
навантажень на результати професійної підготовки і 
навчання є: відсутність типових програм зі спеціаль-
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ної фізичної підготовки, відсутність або занедбаність 
спортивних навчально-матеріальних баз, низький ви-
хідний рівень фізичної підготовленості більшості абі-
турієнтів. Не менш важливим чинником рівня профе-
сійної фізичної підготовленості курсантів вважається  
невиправдане зменшення кількості практичних часів, 
відведених для фізичної підготовки військовослуж-
бовців [2, 16].

Як зазначено у наказі Командувача Національної 
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гвардії України «Про організацію фізичної підготов-
ки і спортивно-масової роботи у Національній гвар-
дії України у 2016 н. р.» за № 708 від 27.11.2015 «ре-
зультати контрольних перевірок військових частин та 
підрозділів з фізичної підготовки за 2015 навчальний 
рік свідчать, що рівень фізичної підготовленості біль-
шості військовослужбовців … не відповідає встанов-
леним вимогам. Особливо низький рівень зафіксовано 
у вправах на витривалість …». 

Від рівня розвитку загальної витривалості в певній 
мірі залежить працездатність людини. Також загальна 
витривалість відіграє істотну роль в оптимізації жит-
тєдіяльності, виступає як важливий компонент фізич-
ного здоров’я особистості. Витривалість визначається 
функціональними можливостями вегетативних сис-
тем організму – серцево-судинної та дихальної. При-
кладами аеробної витривалості служать біг та плаван-
ня на довгі дистанції, триатлон, лижні та велосипедні 
гонки, гребля академічна та ін.. [12]. Засобами розви-
тку витривалості у військовослужбовців [10] є біг на 
1 та 3км, марш-кидки на 5 та 10км. Окрім цього в по-
ложенні про «Спартакіаду Національної гвардії Укра-
їни з видів змагань та військово-прикладних вправ» 
одним з видів програми є воєнізований крос зі стріль-
бою та метанням гранати. Ці змагання поєднують в 
собі результати багатьох ланок підготовки курсантів: 
перш за все злагодженості дій в підрозділі; психоло-
гічної стійкості, морально-бойових якостей кожного 
з курсантів; особистої фізичної підготовленості, до-
статнього рівня розвитку аеробної витривалості та 
стрілецької майстерності. 

Проблематика пошуку новітніх технологій удоско-
налення фізичної і фахової підготовки військовослуж-
бовців є постійно актуальною. Вона привертає увагу 
провідних вітчизняних [2, 8, 9] та зарубіжних фахів-
ців [19-22]. Так, різним сторонам організації процесу 
спеціальної фізичної підготовки курсантів займалися 
ряд авторів [13, 14, 18]. На необхідність приділяти 
значну увагу вихованню прикладних фізичних якос-
тей для ефективного виконання прийомів боротьби 
вказують ряд авторів [1, 4, 7]. Методиці підготовки 
військових до виконання вправи «подолання смуги 
перешкод» присвячені інші дослідження [3, 11, 14]. 
Разом з тим виконання воєнізованого кросу зі стріль-
бою і метанням гранати вимагає від курсантів вміння 
долати значну фізичну втому для виконання постав-
леного бойового завдання. Така вправа є абсолютно 
новим і складним елементом підготовки особового 
складу в сьогоднішній армії. Тому ми не знайшли у 
сучасній вітчизняній науково-методичній літературі 
подібних даних. Це свідчить про актуальність наших 
досліджень. 

Мета: провести аналіз результатів виконання 
службово-бойового завдання – воєнізованого кросу зі 
стрільбою та метанням гранати курсантами військо-
вого навчального закладу.

Матеріал і методи.
Учасники. У дослідженні взяли участь 80 курсан-

тів 2-го року навчання різних спеціальностей Націо-

нальної Академії Національної Гвардії України: 
- військове управління, далі I група; 
- управління діями підрозділів спеціального при-

значення, далі II група;
 - озброєння та військова техніка, далі III група; 
- автомобільний транспорт, далі IV група. 
Організація дослідження. Курсанти виконували 

вправу «воєнізований крос зі стрільбою та метанням 
гранати», який проводився змагальним методом, у по-
льовій формі та черевиках з високими берцями, пор-
тупеї. Вага військової екіпіровки (захисний бронежи-
лет «Корсар МЗС», каска, автомат АК–74, підсумок з 
двома магазинами та протигаз) складала майже 10кг. 

Довжина дистанції складала 6км по середньо-
пересіченій місцевості. На цій дистанції необхідно 
подолати природні та штучні перешкод. Також вес-
ти стрільбу з автомата на двох вогневих рубежах (із 
шістьма пострілами) та метання гранати на дальність. 
Старт і фініш обладнувалися в одному місці (рис. 1). 
Курсанти стартували та фінішували разом: у складі 
підрозділу і до заліку йшов загальний час, який фік-
сувався по останньому учаснику команди. На фініші 
відставання одного від одного курсантів не повинно 
перевищувати 50м. 

Перші 3,5км дистанції складалися з: 
−	 гладкого бігу; 
−	 подолання елементів смуги перешкод, до якої вхо-

дили «завал з колод», «змійка», «пролом у стіні»; 
−	 гладкого бігу до першого вогневого рубежу, на 

якому курсанти виконували стрільбу з положення 
лежачі трьома пострілами на відстань 100м по мі-
шені №4 (ростова); 

−	 гладкого бігу до другого вогневого рубежу для 
стрільби з положення стоячи в умовах, аналогіч-
них стрільбі з положення лежачі. 

Останні 2,5км курсанти виконували: гладкий біг 
до місця метання учбової ручної протипіхотної гра-
нати на дальність. До заліку йшла спроба не менша, 
ніж 35м. 

За кожен промах у стрільбі групі нараховувалося 
10с штрафного часу, невиконання нормативу з мета-
ння гранати – 40с штрафного часу. Під час бігу по 
дистанції допомога або взаємодопомога дозволялася 
без передачі зброї та екіпіровки. 

Статистичний аналіз. Обчислення результатів 
експерименту було проведено з використанням про-
грами Excel.

Результати досліджень.
Дослідження рівня розвитку витривалості, ре-

зультативності стрільби та метання гранати дозволяє 
отримати матеріал, що може пояснити причини низь-
кого рівня виконання службово-бойових завдань вій-
ськовослужбовцями в умовах реального ведення бою. 
Отримані данні можуть служити підґрунтям для ство-
рення технологічної бази проведення воєнізованих 
кросів різної модифікації та розробки нормативних 
оцінок для неї.

Слід відмітити, що під час кросу жоден підрозділ 
не втратив учасника, і фінішував в повному складі. 
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Отже було виконано одне з завдань: підтримка, допо-
мога і фінішування разом у складі підрозділу. Це до-
зволяє стверджувати про наявність в підрозділах зла-
годженості дій та психологічної стійкості до фізичних 
навантажень, морально-бойового духу в умовах служ-
бово-бойової діяльності. 

Аналіз результатів воєнізованого кросу за часо-
вими показниками (рис. 2) засвідчив, що найкращий 
загальний час продемонстрували курсанти II групи 
(спеціальність – управління діями підрозділів спеці-
ального призначення). Значно гірше впоралися з по-
ставленим завданням курсанти I, III, IV груп з відста-
ванням майже на 8, 11 і 10хв відповідно. 

Повний аналіз виконання кросу (як оцінка рівня 
загальної витривалості, стрілецької майстерності та 
швидкісно-силових здібностей в метанні гранати на 
фоні значної загальної втоми) дає можливість зрозу-
міти, що не всім групам курсантів довелося вправно 
впоратися із завданням (рис. 3). 

Досить високий рівень бігової витривалості і зна-

чну стрілецьку майстерність продемонстрували 70% 
курсантів (влучили в ціль хоча б одним пострілом з 
шести). Переможці кросу (курсанти II групи) не змо-
гли впоратися з метанням гранати і виконали норма-
тив лише 20%. Таким чином, за промахи в стрільбі і 
невправне метання гранати їм було нараховане 12хв 
3с штрафного часу.

Гірша картина склалася в I групі курсантів: від-
ставання від лідерів кросу склало 8хв. Було виконано 
87,5% влучних вистрілів та 12,5% метання гранати. 
Таким чином, за промахи в стрільбі і невправне ме-
тання гранати їм було нараховане 13хв 2с штрафного 
часу.

Курсанти III групи витратили значно більше за-
гального часу в порівнянні з лідером: набрали мен-
шу кількість штрафного часу. 90% складу підрозділу 
влучили в ростову ціль і лише 20% курсантів метнули 
гранату на відстань більш ніж на 35м. Отже, за про-
махи в стрільбі і невправне метання гранати їм було 
нараховане 11хв 3с штрафного часу.

Рис. 1. Схема дистанції для воєнізованого кросу
Примітка: S, F – старт, фініш; А – місце для метання гранати; B – перша перешкода (завал з колод); C – друга 
перешкода (змійка); D – третя перешкод (пролом в стіні); T – стрільбище. 

	  

стадіон  
A	  

S	  	  
F	  

B	  C	  D	  стрільбище	  	  
T	  

Рис. 2. Часові показники виконання воєнізованого кросу курсантами різних спеціальностей	  
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Досить високі результати (стрільба - 90% і мета-
ння гранати – 40%) показали курсанти IV групи. Це 
дозволили їм набрати найменшу кількість штрафного 
часу. 

Таким чином, метання гранати на фоні значної 
загальної втоми курсантам майже не вдалося. Адже 
вони виконували метання майже наприкінці дистан-
ції. При цьому вони подолали відстань 5600м зі сму-
гою перешкод («завал з колод», «змійка», «пролом 
у стіні») і два вогневих рубежу. Слід зазначити, що 
норматив з фізичної підготовки для курсантів вищих 
навчальних закладів [10] у метанні гранати на 35м 
відповідає оцінці «задовільно».

Оскільки елементи смуги перешкод розташовані 
на початку бігової дистанції, то виконання вправи від-
бувалось на фоні відпочинку. Тому проходження було 
вдалим для курсантів і не викликало нарікань у ви-
кладача.

Більш детальний аналіз результатів стрільби по-
казав наступне. Перша стрільба з положення лежа-
чи (після подолання 3км) була більш влучною, ніж з 
положення стоячи (після подолання ще 500м) (табл. 
1). Найкраще зі стрільбою в положенні лежачи впо-
ралися курсанти III і IV груп, найгірше – курсанти II 
групи. Влучність пострілів в положенні стоячи також 

була кращою у курсантів IV групи, найгіршою – у 
курсантів I групи.

Дискусія. 
Аналіз досліджень показав, що в умовах сього-

дення професійна діяльність має певні особливості 
та висуває високі вимоги до фізичної та психологіч-
ної підготовленості військовослужбовців [5, 17]. На 
основі аналізу і узагальнення результатів досліджень 
були доповнені данні різних авторів [2, 16] щодо фі-
зичних і психічних навантажень, яким піддаються 
курсанти під час виконання навчальних службово-
бойових завдань. 

Отримані нами данні підтверджують першочерго-
вість фактору рівня фізичної готовності у забезпечен-
ні індивідуальної боєготовності військовослужбовців 
і суттєвість його впливу на професійну діяльність. 
Доповнені данні про актуальність фактора фізичної 
підготовки курсантів саме під час їх навчання у на-
вчальному закладі, оскільки в подальшому забезпе-
чити належний рівень їх фізичної підготовленості до-
сить складно [6, 17]. Підтверджені данні [3, 5] щодо 
позитивного впливу використання фізичних вправ на 
витривалість, на загальну фізичну підготовленість, 
бойовий дух військовослужбовців. 

На сьогоднішній день проведення навчальних зма-

 Рис. 3. Показники влучності стрільби та метання гранати курсантами різних спеціальностей, %	  
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Таблиця 1. Результати стрільби по мішені №4 (ростова) з різних положень, %

групи курсантів
Кількість попадань з трьох пострілів

3 попадання 2 попадання 1 попадання жодного по-
падання

з положення лежачи, %
I група 27,5 30 25 17,5
II група 20 20 30 30
III група 50 20 10 10
IV група 55 30 5 10

з положення стоячи, %
I група 5 95
II група 10 20 70
III група 20 80
IV група 5 20 5 70
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та медико-біологічні 
проблеми фізичного 
виховання і спорту

ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

гань з воєнізованого кросу зі стрільбою і метанням 
гранати є новим підходом в підготовці курсантів ви-
щих навчальних закладів України. Результати вико-
нання курсантами службово-бойового завдання на 
фоні значного фізичного навантаження доказують на-
явність проблемної ситуації. Адже виконання кожної 
вправи окремо (бігу на довгу дистанцію, подолання 
смуги перешкод, стрільби, метання гранати) не ви-
кликає у курсантів значних зусиль. У викладачів ви-
конання такої вправи не викликає нарікань [2, 3, 10]. 
Однак поєднання цих елементів в службово-бойову 
ситуацію (при вимозі діяти злагоджено в підрозділі, 
долати значну відстань у військовій екіпіровці вагою 
майже 10кг) ставить нові завдання перед курсантами 
і перед викладачами відповідних кафедр фізичної під-
готовки та спорту. 

Вважаємо, що все це підкреслює актуальність на-
шого дослідження. Також свідчить про необхідність 
розробки і впровадження в освітній простір сучасно-
го військового вищого навчального закладу новітніх 
технологій навчання. Можливе переймання досвіду 
підготовки в збройних силах інших держав і засобів 
з тріатлону, сучасного п’ятиборства. Комплексна тех-
нологія проведення занять з поєднанням в них пред-
метів профільної підготовки: фізичної, тактичної і 
вогневої. Це дозволяє навчити курсантів діяти злаго-
джено, нести відповідальність один за одного. Також 
сприятиме розвитку та удосконаленню базових фізич-
них якостей, формуванню основних фізичних вмінь 

та навичок. До цього слід додати можливість вести 
прицільний вогонь під психологічним і фізичним на-
вантаженням в умовах наближених до бойових. 

Висновки:
1. Аналіз науково-методичної літератури та норма-

тивних документів означив незадовільний стан фізич-
ної готовності курсантів вищих навчальних закладів. 
Без цього неможливе успішне виконання службово-
бойових завдань за призначенням. 

2. Аналіз виконання воєнізованого кросу зі стріль-
бою та метанням гранати свідчать про те, що на фоні 
значного фізичного і морального навантаження кур-
санти показують низький рівень влучності при стріль-
бі у ростову мішень. Також на фоні значної втоми 
метнути гранату на відстань більш ніж 35м вдається 
далеко не кожному курсанту. 

3. Проведене дослідження окреслює ряд проблем 
і ставить нові завдання перед викладачами, офіцера-
ми, курсантами щодо застосування нових підходів 
для підвищення рівня фізичної і бойової готовності 
військовослужбовців ВНЗ до професійної діяльності.

Перспективи подальших досліджень будуть спря-
мовані на розробку технології застосування комплек-
сних занять для підвищення рівня володіння курсанта-
ми предметами профільної підготовки та визначення 
її ефективності. 
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