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вступ. На території України вже 
який рік триває військовий конфлікт. 
За даними верховного комісара ООН 
з прав людини, на 2021 р. загальна 
кількість українських втрат – 44 тис. 
осіб. До цього числа входять загиблі 
від бойових дій, хвороб під час служ-
би в зоні конфлікту, вбивств і само-
губств. Відновлення і підтримка пси-
хологічного та фізичного здоров’я 
стає актуальним питанням, що потре-
бує постійного контролю після повер-
нення з зони антитерористичної опе-
рації (АТО) до мирного життя [19, 20]. 
Проте у сучасній літературі питання 
відновлення здоров’я учасників бойо-
вих дій (УБД) за допомогою адаптив-
ної фізичної культури висвітлено не-
достатньо, що активізує необхідність 
проведення відповідних досліджень.

У дослідженнях багатьох науков-
ців [1, 2, 4] переважно розглядалась 
соціалізація УБД через відновлення 
психологічного здоров’я. Водночас 
вважається, що ефективніше розгля-
дати відновлення фізичного та психо-
логічного здоров’я УБД паралельно з 
сімейною реабілітацією [4–7].

Аналіз літературних джерел свід-
чить, що окремі питання відновлення 
учасників бойових дій досліджувалися 
як вітчизняними, так і зарубіжними на-
уковцями [3, 15, 16], зокрема соціаліза-
ція УБД [6, 10, 11], психологічне віднов-
лення після зони АТО [2, 4, 7], реабіліта-
ція після травм [14], правові аспекти за-
конодавчої бази України, що регулюють 
права на фізкультурно-спортивну реабі-
літацію УБД [8, 12, 17, 18].

Соціалізація та повернення до 
мирного життя через адаптивну фі-
зичну культуру є важливим засобом 
виконання державних указів, поста-
нов та відновлення військовослуж-
бовців – УБД [2, 17, 18].

Президентом України 12 травня 
2018 р. підписано указ про підтримку 
розвитку системи спортивної реабілі-
тації УБД, які брали участь в антитеро-
ристичній операції, у заходах із забез-
печення національної безпеки і оборо-
ни держави. Згідно з цим законом, ре-

готовність учасників бойових дій до систематичних 
занять адаптивною фізичною культурою

Ірина Когут, Наталія Крушинська, Інна Прима

Національний університет фізичного виховання і спорту України, Київ, Україна

Kogut I., Krushynska N., Pryma I. Will-
ingness of war veterans for systematic 
participation in adaptive physical education 
classes. Theory and Methods of Physical 
education and sports. 2022; 1: 97–100 
DOI: 10.32652/tmfvs.2022.1.97–100

Когут І., Крушинська Н., Прима І. Готов- 
ність учасників бойових дій до система- 
тичних занять адаптивною фізичною 
культурою. Теорія і методика фізичного 
виховання і спорту. 2022; 1: 97–100 
DOI: 10.32652/tmfvs.2022.1.97–100

анотація. На території України вже який рік триває військовий конфлікт. За даними вер-
ховного комісара ООН з прав людини, на 2021 р. загальна кількість українських втрат – 
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здоров’я стає актуальним питанням, що потребує постійного контролю після повернен-
ня з зони антитерористичної операції до мирного життя. Проте, у сучасній літературі питан-
ня відновлення здоров’я учасників бойових дій за допомогою адаптивної фізичної культу-
ри висвітлено недостатньо, що активізує необхідність проведення відповідних досліджень. 
Мета. Підвищення ефективності застосування адаптивної фізичної культури на прикладі 
підготовки до марафонського бігу учасників бойових дій. Методи. Аналіз, синтез, уза-
гальнення наукової літератури та документальних джерел, порівняння та зіставлення; 
опитування і метод експертних оцінок; методи математичної статистики. Результати. По 
завершенні експериментального дослідження в учасників бойових дій визначено про-
центне співвідношення депресивних розладів та посттравматичних стресових розладів і 
з’ясовано готовність до занять адаптивною фізичною культурою. Виходячи з даних опиту-
вальника про стан здоров’я PHQ-9, встановлено, що 70 % респондентів не мають проявів 
депресії, а в 30 % наявна легка її форма. Також було проведено опитування для первинно-
го скринінгу посттравматичних стресових розладів, який показав що у 30 % респондентів 
наявні їх ознаки. Ефективність організації та проведення систематичних занять з адаптивної 
фізичної культури залежить від правильно підібраних організаційно-методичних заходів та 
рекомендацій до реалізації навчально-тренувального процесу з урахуванням стану здоров’я 
учасників бойових дій.
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Abstract. The military conflict has been going on in Ukraine for several years now. Accor-
ding to the UN High Commissioner for Human Rights, the total number of Ukrainian losses in 
2021 was 44 thousand people. This number includes persons killed in hostilities and died from 
diseases while serving in the armed conflict zone, as well as homicides and suicides. Restora-
tion and maintenance of mental and physical health is becoming an urgent issue that requires 
constant monitoring after returning from the anti-terrorist operation zone to a civil life. However, 
in the modern literature, the issue of restoring health of war veterans through adaptive physical 
education is insufficiently explored that increases the need for appropriate research. Objective. 
Improving the effectiveness of adaptive physical education classes as exemplified by the prepara-
tion of war veterans for marathon events. Methods. Analysis, synthesis, generalization of scientific 
literature and documentary sources, comparison and matching; survey and expert evaluation; and 
methods of mathematical statistics. Results. At the end of the experimental study, the percen-
tages of depression and post-traumatic stress disorder (PTSD) were identified in war veterans 
along with their willingness to engage in adaptive physical education classes. According to the 
data obtained with the PHQ-9 patient health questionnaire, it was found that 70% of respondents 
did not have depression and 30 % had a mild form of depression. A survey was also conducted 
for primary screening that revealed 30 % of respondents with PTSD symptoms. The effective-
ness of the organization of and holding systematic adaptive physical education classes depends 
on the properly selected organizational and methodological measures and recommendations for 
the implementation of the educational and training process, taking into account the health of war 
veterans.
Keywords: adaptive physical education, war veterans, socialization, post-traumatic stress disorder.
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алізуються проєкти і програми з роз-
витку та забезпечення доступності по-
слуг зі спортивної реабілітації і занять 
спортом для учасників бойових дій, 
насамперед для осіб з інвалідністю, 
розширення мережі спортивних за-
лів, спортивних закладів та реабіліта-
ційних установ, що надають відповідні 
послуги учасникам бойових дій, ство-
рення спортивних секцій для занять 
зазначених осіб спортом [9, 12, 13].

Проте кількість наукових праць та 
заходів, що висвітлюють відновлення 
психологічного та фізичного здоров’я 
за допомогою адаптивної фізичної 
культури, недостатня, що підтверджує 
актуальність обраної теми.

Дослідження проведені на кафе-
дрі професійного, неолімпійського 
та адаптивного спорту Національно-
го університету фізичного вихован-
ня і спорту України та плану науково-
дослідної роботи Національного уні-
верситету фізичного виховання і 
спорту України на 2021–2025 рр. за 
темою 1.4. «Теоретико-методологічні 
засади розвитку професійного, не- 
олімпійського та адаптивного спор-
ту в Україні в умовах реформуван-
ня сфери фізичної культури і спорту» 
(номер держреєстрації 0121U108294).

мета дослідження – визначення 
готовності учасників бойових дій до 
систематичних занять адаптивною фі-
зичною культурою.

методи дослідження: аналіз і уза-
гальнення спеціальної науково-мето- 
дичної літератури, документальних 
джерел та матеріалів мережі Інтернет; 
педагогічне спостереження; анкетуван-
ня; методи математичної статистики.

результати дослідження та їх об-
говорення. У дослідженні брали участь 
учасники бойових дій в кількості 10 
осіб, які з 2018 р. займаються адаптив-
ною фізичною культурою (АФК) та під-
готовкою до Всеукраїнських та міжна-
родних змагань. УБД були поінформо-
вані про всі особливості дослідження 
і дали згоду на участь в експерименті.

Нами було використано «Опиту-
вальник про стан здоров’я (PHQ-9)», 
«Опитувальник для первинного скри-
нінгу ПТСР».

«Опитувальник про стан здоров’я 
(PHQ-9)» – це шкала самооцінки де-
пресії. Вона складається з дев’яти 
пунктів і є ефективною під час діа-
гностики депресивного розладу, а та-
кож вибору методики відновлення і 

перегляду результатів. Таким чином, 
УБД можуть провести самооцінку, 
зробивши відмітку у відповідній клі-
тинці. Інтерпретація результатів від-
бувається за допомогою критеріїв оці-
нювання опитувальника, які розподі-
лені за балами від 5 до 27. 1) 0–4 – де-
пресія відсутня; 2) 5–9 – легка форма 
депресії; 3) 10–14 – депресія помірна; 
4) 15–19 – депресія середньотяжка; 
5) 20–27 – депресія в тяжкій формі.

«Опитувальник для первинного 
скринінгу ПТСР» є невід’ємною части-
ною первинного дослідження. За його 
допомогою можна виявити ознаки 
ПТСР на ранній стадії. Він складається 
з семи питань, на які потрібно дати від-
повідь «Так» або «Ні». Інтерпретують 
результати за таким принципом. Якщо 
на чотири з семи питань дано відповідь 
«Так», то в особи, яка проходила опи-
тування, діагностуються ознаки ПТСР.

З метою опрацювання наукових 
матеріалів застосовували методи ма-
тематичної статистики для кількісно-
го аналізу отриманих результатів. Об-
робку результатів проводили за допо-
могою «Excel 2016» (Microsoft, США).

Для визначення мотивації до за-
нять АФК і зокрема участі у змаганнях 
з марафонського бігу УБД, які отри-
мали ПТСР та фізичні травми в зоні 
проведення антитерористичної опера-
ції, використовували «Опитувальник 
про стан здоров’я (PHQ-9)», «Опиту-
вальник для первинного скринінгу 
ПТСР» та психологічні тести.

Психологи відмічають, що учасни-
ки бойових дій переживають психічну 
травму і стрес, наслідком чого є ПТСР. 
Військовий конфлікт – екстремаль-
на стресова ситуація, оскільки відбу-
вається різкий перехід з буденності в 
іншу реальність – небезпеку [1]. У ре-
зультаті зміни ситуації з бойової на 
мирну відбувається зміна сенсу жит-
тя. ПТСР виявляються за певними орі-
єнтовними ознаками:

• порушення психічної рівнова-
ги, що викликається певною подією 
(травмою, втратою, кризою); людині 
важко стримувати гнів, агресію;

• порушення нормального функ-
ціонування виявляється в душевних і 
фізичних стражданнях людини; неза-
доволення своїм життям, собою;

• порушення благополуччя про-
являється у вигляді депресії, пережи-
вання горя, особистісної кризи [7].

Для визначення стану здоров’я 
спортсменів та правильної побудови 
тренувального процесу використову-
вали «Опитувальник про стан здоров’я 
PHQ-9», котрий дав змогу виявити на-
явність і форми депресивних розладів 
в учасників бойових дій (рис. 1).

Отже, виходячи з даних, отрима-
них після проходження «Опитувальни-
ка про стан здоров’я PHQ-9», встанов-
лено, що 70 % респондентів не мають 
проявів депресії, а в 30 % наявна легка 
її форма. Ці результати свідчать про те, 
що застосована програма з адаптивної 
фізичної культури (підготовки до Все-
українських та міжнародних змагань з 
марафонського бігу) створена з ура-
хуванням усіх особливостей учасників 
бойових дій, в яких була велика віро-
гідність виникнення даного розладу.

Основним психотравмуючим впли-
вом бойової обстановки є досить три-
вале перебування військовослужбов-
ців в умовах специфічного бойового 
стресу, що накладає свій негативний 
відбиток. Під час бою дія стресу вико-
нує певний позитивний вплив на вій-
ськових, проте після закінчення війни 
стає негативним, руйнівним чинником 
через постстресові реакції. Особи, у 
яких відмічаються реакції дезадаптації, 
потребують допомоги [19, 20].

Для встановлення наявності ознак 
ПТСР було проведено дослідження з 
використанням «Опитувальника для 
первинного скринінгу ПТСР», який на-
віть на ранніх стадіях може допомог-
ти виявити в особи ознаки будь-якої 
форми ПТСР (рис. 2).

Аналіз відповідей респондентів на 
питання «Опитувальника для первин-
ного скринінгу ПТСР» свідчить про те, 
що у 30 % УБД мають ПТСР, що впли-

Рисунок 1 – Стан здоров’я військо во-
службовців АТО/ООС за «Опитувальником 
про стан здоров’я PHQ-9», n = 10, %:
1 – легка форма депресії; 2 – депресія відсутня; 3 – де-
пресія помірна; 4 – депресія середньотяжка; 5 – депре-
сія в тяжкій формі
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ває на фізичне та психологічне віднов-
лення, тоді як 70 % УБД не мають про-
явів ПТСР. Для покращення тренуваль-
ного процесу, підготовки до змагань з 
марафонського бігу важливо розуміти 
психологічний стан УБД для того, щоб 
корегувати фізичні навантаження, по-
кращувати результати та не нашкодити 
здоров’ю.

Залежно від проявів ПТСР обира-
ється напрям АФК. Якщо УБД мають 
прояви ПТСР, тоді не рекомендуються 
виснажливі та інтенсивні тренування 
(довгі кроси – 15 км і більше), оскільки 
це призводить до погіршення психоло-
гічного та фізичного стану. Для змен-
шення проявів ПТСР рекомендуються 
кроси (6–8 км), використання Nordic 
Power Walking (скандинавської ходь-
би), Black-Roll, TRX тощо. УБД, які ма-
ють інвалідність, також рекомендуєть-
ся використання Nordic Power Walking 
(скандинавської ходьби), Black-Roll, 
TRX для зменшення проявів ПТСР та 
покращення фізичного здоров’я.

Враховуючи етап підготовки, реко-
мендується систематично проводити 
анкетування УБД за «Опитувальником 
для первинного скринінгу ПСТР» та 
«Опитувальником про стан здоров’я 
(PHQ-9)» для того, щоб виснажли-
вими та інтенсивними навантажен-
нями не спричинити погіршення ста-
ну їхнього організму та максимально 

ефективно і результативно підготува-
тись до участі в змаганнях.

дискусія. Аналіз проведеного ан-
кетування свідчить про позитивний 
вплив занять АФК. У роботах вітчизня-
них учених [2, 6, 7] відмічено позитивні 
фактори впливу занять АФК та реабілі-
тації на психологічний і фізичний стан 
УБД після повернення з зони АТО. Ви-
значені основні мотиви, що схиляють 
учасників бойових дій до занять АФК 
та підготовки до міжнародних та Все-
українських змагань з марафонсько-
го бігу. Однак, незмінним залишається 
те, що під час систематичних наванта-
жень та підготовки до змагань з мара-
фонського бігу обов’язково необхідно 
враховувати психологічний стан УБД. 
За допомогою анкетування підтвер-
джено наявність негативних психоло-
гічних наслідків учасників бойових дій 
після повернення із зони АТО та пози-
тивний вплив фізичних навантажень 
на їхній стан.

Отже, можна припустити що подаль-
ший систематичний вплив занять АФК, 
підготовка до міжнародних змагань з ма-
рафонського бігу знизять рівень депресії 
та ПТСР в учасників бойових дій.

Для удосконалення системи під-
готовки учасників бойових дій роз-
роблено різноманітні змагальні захо- 
ди (Марафон у Нью-Йорку, який ні- 
хто не хоче бігти» (2021), забіг «Ша-

ную воїнів, біжу за Героїв України» 
(2018), «Ветеранська десятка» (2018), 
«Military Run UA» (2021), «Ветеран-
ська миля у Кошиці» (2021).

Готовність учасників бойових дій 
до систематичних занять АФК (під-
готовка до змагань з марафонського 
бігу та інших спортивних заходів) до-
помагає зменшити прояви ПТСР, де-
пресії; покращити соціалізацію та сто-
сунки в сім’ї; досягати спортивних та 
особистих перемог.

висновки:
1. Аналіз фахової літератури свід-

чить про користь занять адаптивною 
фізичною культурою УБД для від-
новлення психологічного та фізично-
го здоров’я. Проте, на сьогодні у на-
шій країні не узагальнено ключові за-
сади з організації занять з АФК з вій-
ськовослужбовцями, які повернулися 
з зони військового конфлікту і мають 
наслідки бойової травми.

2. Військові, котрі певний час зна-
ходилися в зоні проведення бойових 
дій, мають ряд негативних психоло-
гічних наслідків, а саме: наявність де-
пресії (в різних стадіях тяжкості), три-
вожність, порушення сну, низький рі-
вень стресостійкості та інші психоло-
гічні ознаки посттравматичного стре-
сового розладу. Важливим чинником 
корекції психологічного та фізично-
го стану учасників бойових дій є за-
лучення їх до тренувального процесу.

3. Результати проведених дослі-
джень дозволили визначити, що за-
няття АФК позитивно впливають на 
стан учасників бойових дій, їхній на-
стрій, мотивацію до тренувань для по-
кращення свого стану і повернення до 
звичного життя. Про це свідчать ре-
зультати, котрі демонструють відсут-
ність депресії у 70 % респондентів, а 
в 30 % присутні прояви легкої форми 
(за опитувальником PHQ9), а також на-
явність посттравматичного стресового 
розладу лише у 30 із 100 % опитаних.

перспективи подальших дослі-
джень передбачають розробку захо-
дів відновлення психологічного та фі-
зичного здоров’я, що допомагатимуть 
соціалізуватися учасникам бойових 
дій після повернення з зони АТО.

конфлікт інтересів. Автори заяв-
ляють, що відсутній будь-який кон-
флікт інтересів.

Теорія і меТодикА фізичНоГо виховАННя і спорТу
Науково-теоретичний журнал

Рисунок 2 – Наявність ознак посттравматичного стресового розладу в учасників бойо-
вих дій, n = 10
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