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На виконання вимог керівного складу Збройних Сил України щодо вдос-
коналення практичної підготовки та постійне підвищення вимог до рівня про-

фесійної підготовленості особового складу Збройних Сил України з вересня 

2017 року розпочата підготовка курсантів з Бойової армійської системи.  

Предметом Бойової армійської системи у військових навчальних закладах 
(далі – БАрС) є такі види спеціальної фізичної та інших видів: тактико-

спеціальна підготовка, гірська підготовка, рукопашний бій, практична 

стрільба, тактична медицина та вміння володіти достатнім рівнем методичної 

підготовленості для успішного навчання підлеглого особового складу.  
На вищому рівні підготовки БАрС дозволить впливати на психологічний 

стан бійця у сутичці, зокрема, здатність пригнічувати інстинкт 

самозбереження, підготувати бійця до того, що в бою йому доведеться 

витримати (за потребою) сильний біль, травмування або поранення. 
Навчання за БАрС дозволяє отримати унікальний комплекс знань, вмінь  

і навичок, які стосуються спеціальної фізичної підготовки, рукопашного бою, 

вогневої підготовки, практики виживання в будь-яких обставинах, тактико-

спеціальної і психологічної підготовки.  
Тактико-спеціальна підготовка переважно спрямована на підвищення 

функціональних можливостей організму, розвитку основних фізичних якостей 

(спритності, швидкості, сили, витривалості) з одночасним покращенням 

здібності координувати рухи, проявляти вольові якості, удосконалити техніку 
виконання різноманітних вправ, прийомів і дій.  

Практичні заняття спрямовані на формування і вдосконалення навичок 

у пересуванні на місцевості (населеному пункті), швидкого зайняття вигідної 

вогневої позиції та ведення вогню зі стрілецької зброї (без витрати часу на 
прицілювання), значна увага приділяється навчанню подолання різноманітних 

перешкод, пересування на висоті по вузьких, у т. ч. не стійких опорах, метання 

холодної зброї, виконання спеціальних прийомів і дій зі зброєю та без неї. Все 

зазначене виконується на основі здійснення постійного психологічного впливу 
на військовослужбовців, формування у них необхідних морально-вольових 

якостей: наполегливості, рішучості, сміливості, впевненості у своїх силах та ін. 

Такі заняття проводяться на спеціально обладнаних смугах перешкод (стендах) 

і на місцевості, дообладнаних мішенями з використанням різних засобів іміта-
ції ведення бою (страйкбольне, пейнтбольне обладняння, системи LagerTag). 
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