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взА€мозв,язок Р1вн,{ зАгАльнот тАспвц1Альнот
Ф1зично1 птдготовлвност1 в систпм1 пРоФвстйно_

пРиклАднот Ф1зично| штдготовки пвРвм1нного
склАду вищих зАклАд[в осв{ти м1н{ствРствА

нАдзвичАйних ситуАщ}й укРАтни

1!р1й АЁ1ошк1в, !Фр1й [1Б1Ришин
)-[ ь в ! в с ь к нй [ т : с тп ш :эзу п п о эю е э!с н о [ 6 е з п е кц ]\с-{ с ! к р а|' н н

'\ ь в ! в с ь ки й ё е р эю а в н ш й ! н с по ът т п): по ф ! з тан н о |' ку л ь 1пу р /1

Актуальн{сть. [у'1дсн| способи гас1ння по)кеж з застосуванням р|зноман1тно|
пожежно| техн]ки вимагають в]д особового складу пожежно| охорони високо|
профес|йно| майстерност| складовою чаотиною яко| с ф!зинна п!дготовлен!сть. [обре
в|донто, що кожен зас|б в залежност| в!л умов | способу його викор}{отання може
вир|тлувати дек|лька завдань. ?ошту проблема поеднання засоб{в в навчально-
тренувальному занятт1 в{{кликанар!зною вар1ац!его ]! взасмного впливу що в к{нцевому
п1дсрску впливас на величину навчально-тренувального ефекц [2,4]'

|1рофес1йно_прикладна ф|зинна п{дготовка ([1||Ф|{) мас ряд сп|льних рис |з
спортивним щенуванням зокрема для розвитку функц{ональних систем орган1зму сл|д
застосовувати як загального так ! допом{жного та спец|ального характеру. Але якгцо у
спорт| сп!вв|дноплення такого наванта}кення в т'ч.,'на р1зних -'',^* та пер!одах
п|дготовки' е н!тко обгрунтоване | предметом пильно| уваги [5], то у |{|{Ф|{, з0крема
прац|вник1в \{Ё€ такого ч|ткого п!дходу бракус.

Б1домо, що в навчально-тренувальноп{у занятт|, необх|дно використовувати
дек1лька засоб!в, направлених педагог!чних д1й, як|, як правило' ма}оть суттев|
розб{жност1 за дттнам{ннип'ти та к{нештаттач}{т,1ми характер1{стикамр{. {(р1пт того
необщунтоване п0сднання засоб|в в занятт1 не дас позитивного тренувального ефекц,'
йожлив1 вар|анти, при яких ефективн!сть значно знижуетьс я, &ж дов{д'емно[ взаемод1|
на один або дек{лька компонент]в. 1опсу профес|йно-прикладну ф|зинну п!дготовку
т<урсант!в необх|дно булувати на систематх { принципах' як| передбанають таку
орган!зац|го засоб|в, яка забезпечувала б запланований результат, а сапле п|дготовлен]сть
до як]сного виконання службових обов'язк1в при оптимацьних затратах часу та енерг1|
куроанта [3].

&{ета досл1дження полягас у визначен] взасмозв'язку р|вня загально| та
спец|ально{ ф|зинно| п{дготовленост! перепт|нного складу вищих заклад!в осв!ти
Р11н|стерства надзвичайних сицац1й }кра|ни.

7 процес| досл!дэкегпь передбачалось вир1ш.пити так| завдання:1' Бизначити взасмозв'язок м|ж зага;тьно}о ф|зинною та спец|альною
п|дготовлен!стю

2. Бстановити законом|рн|сть процесу вдосконалення р{вня профес|йно-
прикладно{ ф1зттнно| п|дготовленост{ перем1нного складу вищих заклад!в осв|ти
&1!н!стерства надзвичайних сицац|й 9кра|ни при виконанн! спец1ально-прикладних
вправ.

Фрган|зац!я досл|дження. .{осл1дження проводились упродовж 20о2-200з
рок!в на кафедр1 спец{ально| та ф!зиино| п!дготовки |ьв1в.,.'.' 1нстицту пожежно|
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безпекг: мнс 9кра{нгт. |1ротестовано 78 чол0в{к перем|нного складу л1шБ &'1нс

}кра1ни. Результати тестувань оброблено методом ш{атематичнот статистики, а саме

рангово}о кореляц|сго €п{рптег;а (кореляц|я ранг1в) [1].
Результатта досл!д;кег!ня. Б дан|й статт| нам;'! представлен| результати, як|

дозволя!оть говор1{ти про мокливе поеднанн'т величин взасмозв'язку деяких засоб1в

п]дготовкрт перешт|нного окладу, [[ри орган|зац|| досл|джень тт{и виход|1л'т з того, що

б]-г:ь:ш]сть основних навчачьно-тренувальних засоб|в загально] та спец|ально-прикладно?

ф{зинно| п|дготовки, як| використовуються при п|дготовц! фах|вш|в ь,{ох(уть

викориотовуватр1сь як тест}1, рез.ультатр1 якртх в|добрркають р!вень розвитку тих чи |н:ших

стор{н п|дготовленоот{.
\4ожна спрогнозувати, що результати в обраних тестах' п]д чао проведення

кореляц|т?ного анал|зу повинн{ в1дображатгт .т|тку однозначцу залежн{сть. при як|й зм1на

одного з чинник|в приводить до зьд]ни ]нтшого. 1 навпаки, коли результати тестування

ш1ають р!знонаправлений взаемозв'язок) то посднання цих засоб1в ф|зглнного виховання

в навчально-тренувальн0п'1у прошес| не бажане (табл.1).

7абласця 1

8засм*зв'язФк загаль*{'{х та спец!альт[-$-прр!клад*{!{х в!{Рав в систем1

шрофее|й*!о-!1рикладно! пт!дготовквт пер ем!нн0 г8 скд аду
д{г{Б г1€нс 9н<ра?**гя

Ёазва
вправ1|

1000 пя
питя-

гува!{ня
ксв стргтбо:с 100 м 10х10 пя шц Ад

100 тт з

перец|[{о-
д1|!!'1|{

1000 ш: х -0.241 0,17} -0.230 0,08} 0,022 -0,098 0,055 0,108

п1дтяг1ъа:тлтя -0,241 0,071 0,079 -0,086 ^.АА 0,04з -0,00-} 0,065

ксв 0,17 1 0.071 х о )9) -0.181 -0,2|з -0,131 -0,021 -0.1 !3

{трттбок -0'2з0 0,079 0.292 х -0.0.11 -0,\'/2 -0 16з -0,071 -0.262

100 пт 0,031 -0,086 -0.18 ! -0^0.+ ] 0.261 0,0+2 -0,032 0.051

10х10 п: 0,022 -0,244 -0.2 1з -0.1'72 о,261 ,\ 0.282 0,101 0.081

{шд -0,098 0,0.1з -0'1з 1 -0. }63 0,042 0,282 0,5,$1 0,538

Ад 0 056 -0,004 -0,021 -0,071 _0,0з 2 0.101 0,5.{1 0,581

100 ья з

псре1шкода}'!!
0.108 0.065 -0' 1 1з -0.262 0.051 0,081 8,538 0,581 ч

[1ришт|тка: т,,= $,234 прг: Р< 0'05

9мовн! скоронення:

1000 пя _ б1г на дртстанц|ю 1000 мещ!в; 100 шя * б|г на дистанц|ю 100 птещ1в;

пйтятвання - п|дтяцван}т'{ на перекладин|;
ксв _ комплексно-силова вправа;
€трибок _ сщибок в довжину з м|сця;
АА * п!дйом по автодрабин1
на висоц 20 м;

10х10 Р{ _ човниковий б|г 10 по 10 штетр|в;

|шд _ п|дйом по 1цтурш{ов|й драбин| в в|кно

4-го поверху;
100 м з пере11!кодам}1 - п0долання ]00-

мещово| смуги з пере1шкодами для

по}1(ежних' '
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Анач!з результат|в кореляц|йного анал|з}' не показав стати0тичн0г0 зв'язку значнот
к|лькос'г| загапьно-ф!зичних вправ пц|ж собою, а такох( 1з профес|йно*прикладними
вправам1'{. €ередн|й ступ{нь п0зитивного взасмозв'язку ми бачимо м1>к вправами
пр|оритетно профес{йно-прикладного напря]\{ку (г : 0,5-0,6 ; Р< 0,05)

Биявлений негативний взаспдозв'язок результат!в б!гу на дистанц!ю 100 птетр!в з
ц1липт рядко]\{ загально-ф1зичних тест{в: з б|гом на дистанц|ю '1000 метр|в (-0,08б, Р<
0,05), з п{дтяцванням на перекшадин! (-0,086; Р< 0,05), з ко\,{плексно-с[4лово}о вправою
(г : -0,18; Р< 0,05), з отрибком: в довж}1ну з пц|сця (г = -0,04; Р< 0,05)' човниковий б!г
10 по 10 мещ1в (г:0,26; Р< 0,05), а також з ним негативно пов'язан| (-0,0з < г < 0,05;
Р< 0,05) показники наступних профес|йно-прикладн}.{х вправ: п1дйом по автодрабин1 на
висоту 20 псетр1в, п|д:?оьп по тштурмов{т? драбин1 в в]кно 4-го поверх} подолання 100-
метрово{ с]\,1уги з пере1шкодами для по?кежних.

Бикористання б1гу на дистанц|ю 1000 метр{в, кр1пт вищеназваних показус
негативн{4й зв'язок з ре3ультатам,4у п|дтягуванн| на перекладин{ (г: -0,24;Р< 0,05), з
комплеконФ-€!1|{ФБФ|Ф вправою (г : - 0,\7 |; Р< 0,05), |з стрг:бком в довжину з м|сця (-
8,230; Р< 0,05), з човниковим б{гопт 10 по 10 метр1в (-0,020; Р< 0,05), а також з ним
негативно пов'язан1 (-0,098 { г ( 0,108; Р< 0'05) показники наступних профес1йно-
прикладних вправ: п1дйом по автодрабтан| на висоту 20 штетр!в, п!дйоьт по ш:турмов!т?
лрабин| в в!кно 4-го поверху' подолання 100-птетрово[ смуги з пере1шкодами для
пожежн'{х.

Результат.у отрибку з м]сця, кр|м вищезгаданого, не мас достов1рного зв'язку з
резу.цьтатаь{и у п|дтягуванн| на перекладин|, !з комплексно-силово}0 вправою' та
човниковипд б1гом 10 по 10 метр|в (-0,017 < г < 0,29; Р< 0,05), а також вправами
профес!йно-прикладного характеру (-0,26 < г < -0,07; Р< 0,05).

[]оказнттки п{дтягування на перекладин!, кр1м вище0писаних мають негативн1
взаемозв'язки з результатами у комплеконо-силов]й вправ| (г : 0,07; Р< 0,05), з
човник0вим б1гом 10 по 10 метр!в (г: -0,086; Р< 0,05), а також вправа}{и профео|йно-
прикладного характеру (-0,065 ( г { -0,004; Р< 0,05).

1{омгьчексно-силова вправа' щ1м вище зазначеного негативно пов'язана з вправами
профес|йно-прикладного напрямку (-0,13 < г < -0,02; Р< 0,05).

€ереднто ступ!нь позитивного взасмозв'язку мрт бачимо пт1:к вправами пр|оритетг:о
профес1;?но_прикладного напрямку, а саме: п1дйом по автодра бхан|нависоту 20 мет1э!в
з п]дйопдо]'1 по !!]турмов!й Арабин! в в1кно 4-го поверху (г: 0,541; Р< 0,05),та з
подоланняшт 100-метрово| смуги з пере1шкодами для пожежних (г : 0,580; Р< 0,05). в
район| статинно{доотов!рност| знаходиться п!дйом по !штурмов|й драбин1 в в|кно 4-го
поверху з подоланням 100-метрово| смуги з переш1кода1\ц|\ для по)кежних (г : 0,538;
Р< 0,05).

Абсолютн! результати' отриман| в цих вправах подан| в таблиц{ 2.
Фтриман1 результати досл1джень дозволяють зробити наступн1 висновки :

1 ' [{роведен{ нами досл{дженн'{ показалйй, [{Ф м|ж р|внем загатьно|та спец|ально|
ф1зинно? п|дготовленост| курсант|в лтпБ мнс 9кра|ни 1снують р1згт1взасмозв'язки, а саме: з негативним впливом один на одного ( о'262 ( г ( _

0,004) й!ж результатами тестувань загально| та спец{атьно! профес|йно-
прикладно| ф1зинно| п|дготовки; нейтратьним вп]]ивом (_0,004 ( г ( 0,282)
м|ж результатам}{ тесцъань загально| ф1зхттно| п!дготовки; а також з т1озитивнр1ъ4
впливом (0,282< г <0,581) м|ж результатами тестувань спец|ально|
профес|йно-прикладно| ф|зинно| п{дготовки.



8пцн тестувань х 9гп|п 9ппах с у

Б|г на дистанц|ю 1000 мещ1в
Рез. з,24 з,04 з 'з9 0,0в 2,51

Фц. 5 .) 5 ] |з.41

|1|дтяцвання на перекладий
Рез. 1з 7 2з -) 2\ 69
Фц 5 2 5 1 1 3.63

(опсплексг{о-силова впр ав а
Рез. 61 51 87 6 10,45

Фц. 5 3 5 15,80

[щибок в дов}(}{ну 3 м1сця
Рез. /.2-э 180 251 16 1о6
Фц. 2 5 1 29^28

Б!г на диотанц1то 100 плещ!в
Рез. |5.) |2.з 1+. / 0.5 4,0
Фц 4 2 5 1 ! /,5/.

({овниковртйт б1г 10 по 10 мещ1в
Рез. 26.8 22_9 зо.4 1.1 4,2

Фц. 4 2 5 19,45

|{1дйом по !пцрмов!й драбит:|
в в1кно 4-го поверху

Рез 25 18 4\ + \6^28

8ц. 5 2 5 17 54

[]:дйогд по автодрабттн.|
на висоту 20 шт

Рез. з4 1-\/ 52 (э 18,76

Фц. з 2 5 1 з 0,61

|{одолання 100 метрово[ смуги
з пере1]1кодами для пожежних

Рез. з1 20 42 4 1з 'з4
Фц. -) 2 5 1 )4 )1

ъ,

Результати тестувань р|вня загально1 та спец1ально! (
п1дготовленост1 перешл|нного складу /11|!Б мнс )/кра!ь"

2. Аналтзу}очи результати проведенного педагогог|чного експерименту сл!д
зазначити про доц|льн{сть вдосконален}!'{ р1вгтя профес|йно-прикладно| ф|зинно|
п!дготовленост; 1шляхом збагачення питомот ваги засоб|в вузько| спец!ал|зац1|'

впровадх{ення у навчально-тренува-т1ьний процес спец{ацьних засоб!в 1 штетод|в

навчання' як! повн|стто в{дтвор}о}оть зм|от | стрщтуру фахово| майстерност|.
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восп{|7пан[ттс (посо6не ёля сшуёентпов, аспшран!пов 11 препоёавапэелей шнс!п|'|!пу1пов

фъсзнн еской культпурьт). А4, " Фътзкультэз1)ра 1,! с порп ", ] 9 7 3. - 2 2 2 с.

2. Блахс:н [.Ё. |/роверка н о1,|енка фъ;зъснеской по0еопэовленносп'! воет|носл''эюа[ц.!х

сухопу7пньтх войск// А,{атп. н1по2. нщчн. конф. за ]993 аоё' - с-пб.: Б?|Ф{, 1994. -

с.7-9.
1. Бороёшн 1{.А. €пособьт оппь,[}'!1!зацнш унебно2о процесса по фъ;знсеской

поёаоуповке курсанпов военно-унебньтх завеёеннй // 1еёаеоа!ка, пстухолое!я упа

ме\тако-б!олое!чн! проблемш ф!зъснноео вцховання 7па спор/пу. 36. наук, праць/ 3а

реё. €.€. €рмакова -.{,, 2002. -м 2в' -с. 40-47.

4. [|ро зашверёэюення 7нмчасово2' наспановц з ореан!зац!|'тарофес!йно|' п!ёеоповкъс

прац!вншк!в ореан!в управл!ння тпа п!ёрозё!л!в А.{]1€ |кра1'нш. |!аказ 
^'{нс 

!кра|нш

]хгр 455 в[ё 27.11.01р.
5. ]!латпонов в.^4., Булапова 

^,{'м. 
Ф!знчна п!0еопаовка спор7псл[ена.

[{.: 9л/мп!йсъка л!тперашура, ]995. - 120 с.



&4Ф;]0АА сшоРтР1вЁ|А !{АуЁ{А у!{РАЁЁ{!{. 3н:зу;сц$. 7*'"' 3

мштшА[ сошшвст1ош оР'тнв [Ё,ув[ свшвкАт- Аш} 5Рпс1А[
Рну51сА[ РквРАк|шс |ш тнв $у5твм оР Ркогг'в5{ошА[[у-АР-
Р!1в} Рну51сА[ ткА1ш'ш6 ог'тнв сАовтБ Ашп 5тшпвшт5 ор
тнв нтснвк в5твв[15нмвшт ог' тнв м{}{15ну ог вхткАокп1-

ыАку Б!тшАт{о}.{$ ог шккАш{в

уцг1 Ашто5Ё1{!, ?т:я Рвтку5н\ъ1

[т!т $те 5фФ !пз[!{ъ:[е

[-'у!у 5тате {пэ|!{ц!е о{Рйу,э|са! €и!|ъсуе

АпгаоЁаЁ!овэ. 1п {1т1з аг11с1е \уе'\,е бееп сатту|п8 ош1 гезеагс1'т:пепт оЁ1}:е ргоБ1е;пз ттв{!а1

соппес1|о:-т о[9епега}} ап6 зрес1а1рго[1ёз!опа11у-арр11ес1р1туз1са11гайй3 о[!1те сас]е{в ап0 з{ш6еп{з оЁ

11-те 1т!31тег ез1еБ1|з1'тттеп{ о{ 1}:е &41п1з1-:у о{ Бх1гаог0!пагу 31|ца1!опз оЁ {']1<га{т-те.

}{еу ттогёв: зрес|а1ртоЁез|опа11у-арр1!е6р}:шз!са11га|пй9, тпш1ша1 соппес11оп, ргераЁп3'

РуховА Активн{сть тА тт вшлив нА Ф1зи1{ний
тА шсих}чний Р0звиток д1твй стдр1шого до1пк!льного

в!ку у ш1дготовщ{ до нАвчАнн'{

[ерг1й БАБ}Ф(

|{ц}'в ськъ;й ! нстпшшутп эаро бл ем вцхо в ан1-|я А| [{ ! кр а|'нш

Актуальн!сть" 9сп!тпне вир1тлення завд;1нь соц|ально-екон0\{|чного розвитку
9кра|ни пощебус в1д кожно{ люд|.]ни не т]льки високо? профео!;?но| п]дготовша, але й
натежного р!вня кульцри та' зокрема, ф1зинно|. 8ажливо, щоб кожгттт:] член сусп1льотва
правильно ставився до свого здоров'я, сво|х ф!зинних рис | зд!бностей, розум|в }х

значенн'{, в|днував | реал|зоврав внутр|шлню потребу у ф|зинн1й 1 духовн|й досконалост!.
[опсу у 3аконах 9ща!ни "[[ро осв|ц''[8], "1_|ро ф!зинну кульцру | спорт'' [9], Бацтонацьн|й
доктрин| розвитку оов!ти, {ержавн|й нац|ональн1й прощам| "Фсв1та''(9кра}на {{,{ст.)
[5], поставлена мета створити у}{ови' за яких булуть покликан| до життя творн1 сили
особистост|. Фообливо| уваги в цьому аспект| набувае проблема набуття ф|зкультурних
знань' форплрання культури рух|в, що повинно займати одне з пров|дних м|сць у оистем|
найвищих ц|нн|сн:тх ор|снтир1в людей р|зного в1ку. Розв'язання цих завдань можливе
ли{1]е за умови ц{леспрямованого' комплексного вир|штення зав:1ань з (;1зинного
виховання кожно| особистост!, понинаючи з раннього в|ку | впродовж всьо|_0 життя'

|{остановка проблеми. Ёале:кний р{вень ф|зинного та пс:тх|чного розвитку
дотпк!льнят особливо важливий для пода-|1ь1шого усп1тпного навчання у ш:кол1' Ёа жаль,
оьогодн1 б|льтл]оть д|тей розпочина}оть навчанн;{ ф{зинно не готовими до нього.

1акий дисбалано у розвитку 3ум0влений орасниьт технолойзованим сти][ем життя'
хоча ще натпим давн{м предкам було добре в]цопсо: гарптон|т?на т|лоби1ова - основа
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