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пр|-1дбанг]я зна}.{ь ), в}'з; стас 0собл}шо акт\:а]ьно| в
3в'язк}' 3 'г!{\1, що !ндттв|ауап!зац1я навчангш сц:епт !в
зв'я3ана, наса]!1т1еред, з !нтенси'ф!кац{с;о п]знава:ь-
но| д!яльност!, що базусться на су|_!асн}{х ьсе'года.х |

техноло г! пс навч ання (проблемно:и:', коп*п, тотерно-
му' циклово.\{у'й !н')' що дають *тожлив]сть ст!цен_
та}'1 не т1;тькрт за б!льшт короткий терьт!н о;1ержати
необх]дн1 профес1йн! знання, уът{ння | навички, але
т-'т усп!:шно спо]1}'ч|-{т.и навчанн'1 у вуз! з !ншимтт в:т-
.]аьти д1я.тьност1 (заняття сп0ртом, науко}о. б!знесом
| !н.)'

3. Ёавчаль;.та д|яльн!сть ст1дент1в. як !

б 1_п ь гш ! ст ь п ед а го г] ч гт ;тх я в и ш-. я вдя с с о бо го с к.'1 адн о _

структурне | по.,:1функш!оначь:те утворенн'1 ! за.те-
ж*;ть в!д сфорьтованост! вс!х !1 струкцрн}тх ко]!1по_
нент1в, шо обгрунтовус вт4користання для цьог0
в[длов1дного п1дходу. 1ац ор{ентац!ю задас с}асте}{-
ниЁт п|дх!д, в|дпов!дно до якого вс! е;темент;.1 с}]сте_
]\'!{ в3а'сп{о3а"це;*сн] ! зпс]на !хг_:]х т'-араьте'гр|в Бг|.]ивас
на вс1о с!1стему в ц|лому.

]1 одальгц1 дос.п!дження т1ланусться направи_
ти на вивченгьч !нтших проблем орган|заш|| навчан_
Ё1'| в пе;[агог!и:':опт1' вмз!.
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динАм1кА Р{вня зАгА.]-!ьно| тА
спвц!Ально[ Ф|зично[

п1дготовлвностт куРсАн1.!в л1пБ мнс
укРА[н}.1 упРодовж б св},1встР|в

нАвчАнн'{
'А'нтош:к1в [Ф.й.

.]1ьв1вський !нстицт пожежнот
безпеки йЁ€ }кра1нта

;'1ьв1вс ький лержавний !нстлацт
ф|зтанно| ц/льцри

Анотац|я' Б дан!т"а статт| проанап|зовано линам!к1' р!вня
загально] та спец:а.пьг:о1 ф!з;тнно| п|дготов.пеност! к}р-
сант|в ]![]Б \4Б€ !кра|ни ),продов),|( 5 сеп:естр!в на_
вчання
[{-'тючов! с.:1ова: зага;1ьно-ф!зттяна п|дготовлен1сть, спец-
1ально-ф;зт.тнна п]дготов.цен|сть. р|вень п1дготов-пеност!.
Аннотацт.тя' Ант0шк!|в !Ф.\4. !инахтика 1,ровня обпгей
и спецг;а,: ь ноЁ: фи зи нес ко;"т подго1.ов.пенности };\,рсан-
тов ,!]]1Б й|{[ }!раиньт в течение 6 сех:естров о5уне-
нр;я. Б даг:ной статье проанат}]зировано дина]\{ику уров_
ня общет! и с:пециазьнот? физг:нескоЁт подготовленнооти
к\роантов л}{пБ мчс 9крагтньт на протяженл.ти 6 се:т.:е-
стров т кебь:
(п*-,,.,';,.:,.:].]|]|{] 11;;1;|]:]! 1:;1::';,г::.;:,:,; ]]:']г1!].] '] ],|;,] '].

спец]{альная ф:тз:тзеская подготов..]е нность, урове}ть

' 

{одгото в'-1е[!}}0 с] и '

Ап]1о1а|1с11. Алго;].т!;|ъ' \,'!{. }:,пап-т1сз о[ а !еуе1 о[ т1-:е

со!:1п1оп ап6 :рес!а| р6уз!са1 е[1'|с1спсу о{ са6е|з о[ 11те

1-тт]у ]пз1!1;.д|е о[ [1ге ьа[ес1, о[ г!;е }ь{1п!зтп- гот ех|ге|пе
::1ша1|опз о1' [;]<га1пе с1с:г!п9 6 5е111е51е! о[ 1га!п!пч.
}члап1сз о[ а 1с:уе1 3епега1 апс! "срео!а| р!.туз|са! гга!п!п3
о[ г]:е са0с!ь Р|ге _\а|е:]', о[ 1][га{пе с1шг|п3 6 5епс51ег о1.
з1шс11' !з апа|т';е0 !6:1:е д!т'еп ас:о1е
(е1,тт,91615; 6епета! р|уз!са! 1га!;-т!:-т9, зрес:а1 р1туз1са1
тга{п!п3. |ете] о[ гга:п!пц.

Ёступ.
}{а сунасноп{у етап| розв,-{тку 9кра|нла в!лб1'_

ва}оться докор!нн1 зьт!нтт у нафтов!й' газов''"',
х!пц|чн1й та ; нш'-1х в1{бухо-' поже)ковебезпеч]111х га-
лузях промисловост1. 1цо' в сво}о черг}; обумовлтос
зроста}]ня та як|сг1у зьт1ну :.арак-геристик пожеж та
надзв1{ча}"1н1{х си-г!,ац;й. } зв'язк1' 3 ц!'м !ст0тно
зм!нил}{сь \/}{ов11 ! завдання д|я_цьност1 фах|вгт!в по_
жежно-ря'г}'ва,.тьнот с-ц),жб!,1. Бон;т характер1{3}'}оть_
ся вел ик11]\{!.! ф 1з гг;нттмгт ]] а в аг]тая(ен1{-я]\.1 и та ная в н-
!стто стрес фактор1в г{{двищенот !нтенсивност1
(пост|йна небезпека, жорстка рег-1амег1та]]1я час),
при]"{няття р1!цень та в}1конан}'я 3аг'дань! в!{сока
темперацра навкол}!ш]нього середов|{!,_!а' вел]4ка
ко}1це нтрац 1я ди }{)/' о{']\! е)ке}] |{]1 !1р о ст ;р, наяв н !с ть
отру}у1}{р1х га3|в та 1н.),як|, вплива!оч!{ на ]шод'1щ,' де-
3орган;3ову1оть ]т.

3 с е' це приму||!ус по 1'1ово]!{}; !1ереор;снтов),-
ват,1 п|дготовц фах|вш|в пожежно-ря1},в&ць}!от сщ.х-
би. Беруни до уваг|{ велику 3на!'ущ1сть розвитк)/
ф|зинн;тх якосте]у! та рухов]'х нави!1ох' котр; не-
обх|дн1 .]|-:тя ви}:онання о перативно-ряцвальн1{х зав_
дань у т(;нце9оь,{у результат{' ]\,1асмо |1отреб)/ у анал!3!
динам1ки оц|нки р!вья ф|зт:нно[ п!дготов_теЁ!ост! },п-
родовж 6 семест'р|в навчання. [ 1 ]

{о проб.тепс и анал]зу р1вня ф!зинно! тт|дго-
товленост; зверт&цася значна к!.цьк!сть наук0вц;в [
2,3, 4. ]. Бизнанат:.1ся певн! те1цен!{|т у зм'н! р,в1]я
ф!згттно| л1дготов.!еност! упродов;,!( певного пер'о-
ду навчанн'{, в3а€мозв'я3ц п.{эк навча.цьн!.|п{и д'{с_
ципл; н ап'{ и. котр! передбаче н! про фе с|йно -пр иклал-
ною ф1зичною п|дготовкою курсант|в Б1-8 й}]€
}кра|тт;т [ 1' 3 ] Фдгтак не в1.]з}}ач&1ася д]{нам!ка оц-
|нки впуонан!{я тсстових вправ з 3Ф!1 | (Ф[| упро-
довж 6 сеь{естр|в навчан}{я (усього пер;оду навчан-
ня).

Робота викона}{а } в|дпов]дност1 до плану
}|!Р )1ьв|вського держав[{ого !}:1стицц, ф1зичнот
цльт}?1.{.

Форпт1шюван}{я ц!лей робо.| и.
}}{епта ёос.,у!ёэюення.. поляга€ у виявленн!

особливостей дтанапц]ктт оц!нки р!вня загальнот та
спец!альнот ф!зинно| п!дготовленост| \,продовж 6
семестр|в навчанн-я т;,рсант1в л]пБ \4нс }кра|гти
та в).'значит!{ ш]ляхи п!двттщеттня р!вня ф|зттн:.то1
п!дгот'ов.цено ст !.

3авё аузня 0 с; сл!ёэюен ня.
1' |{роанал{зувати .11инап{1ц р1вня ф!зин_
нот п;дготов.пеност! црсант!в л]пБ мнс
,,,:.-.,:./ , .] .,,,,,: :, ;1 ,-,_.
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2. Бизначгтт!1 1плях!1 п!двишегтня р|вня
спе ц|а'тьно| ф |з гтнно'; п1дготовленост{ кур_

сант]в л1пБ мнс }кра!ни.
]у[ е пу оё цт<а ё о с'ч ! 0 эю е н тся' 8 до сл!джентт| взя_

л'1 участь курсанттт (в|ко*ц в]д 1 3 до 2 ] рок|в) [|!дви_
щенг]я р1вня загатьно|та спец!апьно| ф!з;тнно{ п|дго_
товлегтост| курсант!в внз мнс }кра|нгт тривас

упродовж усього пер!олу навчання. 3а цей час цр-
санти розв[1ва}оть основн1 ф!зттнн1 якост| та вдоско_
н&ц}оють певни["1 арсенал р}ховшх вьг1нь та нав}'чок.
|-{!лко:т зрозра1ло, шо в орган!зпт! ц,рсанта п!д час
навчально-тренувального процесу в|лбуваються
в1дпов1дн| зшт|нгт, як| гтевнтпт ч{-{ном вг{,1ива}оть на
його результат.

Результат*: досл!джсення.
Бертни до уваг|{ велику знануш!сть розвит-

ку значимих ф|зиннгтх якостей та р}хов}1х навичок,
котр! необх!лн| для виконанн'{ оперативно-ряцва-ць-
н![х завдань у к[ншевоьп1' резъ'льтат|. п1ас]\{о потребу

у агтшт1з! динам!ктт |х упродов;к 6 сеп;естр!в навчан-
ня. 9отттри навчальн1 взвод}{ курсант|в л1пБ мнс
}кра|нтл були протестован! з 9 контрольнкх вправ.
А саште з загально| ф1зггяно! п1дготовки - 6 вправ:
тте, проб!гання дистанц{| 100 ьтетр|в; проб|гангтя
дртстанц!| 1000 мещ1в; п1дтягування на перекпадин|.;
стргтбок у довж!!ну з шт|сшя' виконат{ая ко^1плексно-
силово] вправи; проб!гання човникового б1гу 10 х
10 птетр1в; та з спец1атьно! ф{зтгяно| п|дготовки 3

вправ;1: подолання 100 штетрово! сьтуги 3 пере1цко-

даь1и для пожежних; п1дйошт по :шцрмов!г! лрабин1
у в|кно четвертого поверц; п|др";оьт цо автодрабин|
}{а в|1соц 20 штетр1в' Ф!ксувалттся результати конт_

рольних тестов|1х вправ' а також вираховувш1}1ся:
серелн1 3на!{ег{ня оц!нктт в1{конанг{я; коеф|ш|снти
вар|аш1йт'[ -5. ] Бл.тявп зтт!н упроловж 6 семестр|в !"шо-

с'груються у таблиш! 1.

Б изначе*тня д*тнашт|ктт зп:!н с'уц!ну;рт в!1конан-
ня тестов]о( вправ з 3Ф{1 та €Ф[! у часс)во\!у в1доб-

раженгт! характер 1{3ус проце си ф|зггтно го в 
'тхован-

тгч. 9продовж 6 септестрового навчагтня к;;рсант!в
тесцва.чи 6 раз!в. €тавилося завдання |"{акс}т\,{ально

викощват!1 тестов| вправ[{ по в1дноштентт:о до зал]-

ков1.{ в11\1ог. 3 пдр:ном насу зьт!ни ); рез}'.цьтативност]
вико!]анн'! тестов1!х вправ става'!гт попт1тно з1{ачи-

п:ттптрт табл. 1.

3 ана.:т!зу табл.1. в1т/1но, шо упроловж 6

се\.1естрового навчан}#т середт*! з наченг#{ о ц1нкгт ви-
конання тестових вттрав пош;|тний прогрес, п1лтвер-

дженн'т}{ чого сщжать знануш| зм|ни в рост! ош|нки
вико'{ан}{'1 тестов!1х вправ з 3Ф|{. 1ак середг{с зна-
.тення оц{нкр1 в!]конання тестово] вправи з 3Ф[| б1ц
на 100 !' знач}1]\{о покращилось м!ж 1 та 6 семест-

ром навчання ъта 1,'56 бапа (с - критер!*1 6тьгодента :
6'1з) {- кртттер!Ё: €тьтодента (розр.)>1- кргттер!й

€тьтодента (табл. : 2.06 щ;и Р < 0,05); пт]ж 1 та 4
се\1сстроь1 нав!1ан11я на 0,88 бапа (| - критер!й (тьто-

дента:3'20); пт1ж 1 та 5 сепцестро\.{ }1авчання на 1,05

бала (; - кргттер1й €тьгодет:та : 3,11); ьт1ж 2 та 4 се-
п'1естро\.{ |{авчан!]л на 0,78 бала (1 - критер|г"т €тьто-

деята : 2,8 1 ); пт1ж 2 та 5 семестро}{ навчан}1я на 0,95
бала (: - к1эитер|й €тьгодента:3,38); пт|ж 2 та 6 се-
}{естро}{ навчан!ш на 1,46 бапа (т - критер!йт €тьто-
дента: 5,68); пт|ж 3 та 5 сеп*естром навчанн'{ на 0,63
бала (с - критер|й €тьтодента :2'09)'' р:!ж 3 та 6 се-
!у1естро}' навчант{'1 на 1,14 бала (т - крлттер!й €тьто_

дента : 4,10); м|ж 4 та 6 семестром 1{авчанн'( на 0'68
бала (1 - кргттер|г! [тьюдента :2,40).

Анац1зуточи зх:|ни показник|в коеф!ш|снта
кореляш|? з б|гу на 1 00 пт упроловж б сеп:естр|в на-
вчання в}]знач е но з\ ен1]]ен}{'! п оказн ик| в кореляш|!
пт|ж 1 та 6 сеьтестрамитта9,}6 0/о' прг;топ:у показни-
ки серелн|х 3|1ачень - зростаготь.

|1роволя.тгл анал|з 31{ач1т]\(их зр:!н в оц!т*ц!

]аб;тиця
!т|апэръсо1я /- крнтпер!я €птьто0ет;ттта оц[нкь: в7!конання !11ес]1!ов!(1- в)1рс|6 з зФп ! (Ф|1 упроёовнс 6 сеттестпр1в

ат1 100 -';тт:
---[--:

0,\'7 -7 .!

навчаг!ня

100 шт 10х]0ь: ] 000 хт €трттбок ксв |]-ня !шд
2 0,+ 1 0,1 1 0,4 4 0.0 0 о ?5 0.27
) 1,55 1 .82 2,26 \ .07 1.41 1.15
4 3,2 0 1.86 3,67 1 11 3.21 1.45
5 3./ / 2,34 3.7 4 1.77 3,8 0 1.90
6 6.13 3,8 6 4.23 3.17 4.10 2,59

2 -) 1.16 \.71 3"33 1.07 1 ?1 0.8 7 0.13 0.5 з з0
] 4 2.8 1 \.75 5,23 7 1'' 2.9 8 1.16 0.5 4 1 19 85
2 5 3,3 8 2.23 5,29 \.1'/ 3.5 7 1,60 0.79 11А

!.;т 69
2 6 5.б 8 3,',| 4 6.0 6 3 -17 4-19 2,28 0.9 -5 1.58 99
-) 4 1.55 0.04 1 .7 3 1.14 1 '1з 0,3 0 0.4 ] 0,7 0 0.5 8

) 2,0 9 0.4 5 |.о.) 0.6 8 1 1,1 0.'72 0.6 6 о.7 0 0.:+ 5

_1 6 4.1 0 1,88 1 А1 , 70 1 о',7 1 ]? 0.82 1,03 о 1)
.1 ) 0.5 4 0.4 1 0,]з 0,46 0.6 1 0,.1 1 0,2 0 0,0 6 0.12
4 6 2,40 1.84 0,6 5 \,'74 1,39 1,04 0 'з1 0.з 8 0.14
5 6 1.8 ] 1 !.'7 0.5 0 2.18 0,8 7 0.61 0.2 6
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в}.'конан}{я тестовот вправ|! з з зФп човг1'-{кового б{гу
10х10 пт знач11]!1о покращ}.|вся м|ж 1 та 5 сеп.тес;'гроп.т
навчання на 0.65 бапа (с - кр;.ттер|т1 [тью;1ента :2,з4)
1 - кр11тер1|"1 €ть:одента (розр.) > 1 _ кр:атер!:] €тью_
лента (таб.п. :2.06 пр':а Р < 0,05); р:]ж 1 та 6 сеьцес_
тро\1 навчання на 1.0 1 бала ({ _ критер|й €тьнэдента
: 3.86): м1ж 2 та 5 семестроп,т навчання аа0'62 5ала
(т _ критер|й €тьтодента : 2,23); м|ж 2. та 6 седпест-
ро\1 навчання на 0,98 бала ({ - критер!йт €тьтодента:
з'74).

Агтац!з зм !нтт показ нтак|в кое ф !ш1 с}{та- коре-
ляц!1 з {']овникового б!гу 10х10 м мпроловж 6 се-
птестр!в навчання виз1{ачено зменшення ч14слових
показник!в кореляш!|ьс|ж 1 та 6 септестраппи на 1 1,62
о/о, прттному показники серелн!х значе!{ь - [{ають
висх!дн! напрямк].!.

9 тестов1й вправ1 з 3Ф11 } п|дтяц,33;1*,1 ..-
реднс значе}{ня оц|нкгт в1]кона}!ня 3г1ачи]\,|о покращи_
лось ьц1ж 1 та 6 сеьтестроп{ нав11ан!{я на 0.95 бала (1 -
критер1й €тьлодента :2.59) { - критер1г! €тьтоден.га
(розр.) > 1- критер!й €тьтодента (таб.п' :2.06 при Р
< 0'05); г'т!ж 2 та 6 семестром навчанн'[ на ],08 ба.та
(: _ критер1[; [тьклдента :2"2в).

|1оказнрткт'т коеф|ш1снт|в коре:.тяц1| 3 п[.]1я-
гування }/продовж 6 сепсестр1в !'авчання в|'зна11ено
змен1!1ення числових глоказник!в кореляц|| м|ж | та
6 сеьтестрапллц на 15,45 %, пр!г{оуу }'1ока3н].{ки се-
Редн!х значень _ ма}оть вртсх!дн! напряр1к1{.

9 тестов!й вправ| з 3Ф|! комплексно-с1]л0-
ва вправа середне значен]{я ош!нки в!1конання 3на-
ч|{\.'о покращлтлось м!;*с 1 та 4 сехтестром г1авчанг.тя
на 0.54 бата (т - критер!й €тьюдента : з,2|) { - кр,1-
тер1й [тьюлента (розр.) > { - критер|т] €тьтодента
(табл. : 2,06 при Р < 0,05); пт1ж 1 та 5 сештестром
навчання на 0,71 бата (с - кргттер{:! €тьюлента: 3,80);
ьт1ж 1 та 6 сетиестроьт навчання на 0'95 бала (г - кртт-
тер|Ё; 0''т'ьюлента = 4.40); ьт{ж 2 та 4 семестроп{ на-
вчання на0.67 ба.тта (т - критер1й €тьтодента:2,98):
м|ж 2 та 5 септестролп навчання на 0,7 1бапа (т - кри-
тер|т! |тьюле'{та : 3,57); пт1х< ) та 6 сеьцестро}4 на_
вчання гта },08 бапа (с - кртттер!й €тьтодента : 4,19);
пц1ж 3 та 5 септестропс нав!{ання на 0.3 1 бата (т _ кри-
тер!й [тьюпента : 2,32); м|ж 3 та 6 септестро1\{ на-
вчання на 0.55 бата (г _ кргттер|т".т [ть:одента :2,97).

11 о каз н;тк и ко е ф |ш| снт|в кор еля ц]| з ко}.{ {!_'е к-
сно-сгътово| вправи упр0довж 6 семестр!в Ёавча}п'тя
в'{значено з\.1ен]1.[ення числов[{х показник]в коре;тяа|1
м|ж 1 та 6 семестрапти на 18,96 7о, прттному показн1.._
ки середн!х значень - ма}оть висх|дн1 напря\.1ки.

9 тестов!й вправ! з 3Ф[! стрт.тбок у довжи-
ну з пп1сгш середнс значення оц'нки в!1конання зна-
чи[|о г1окращилось м;ж 1 та 4 семестром навчання
на 0,35 бата (т - кртттер!й €ть:одента = 2,22) 1 - кри_
тер|т! [тьго:ента (розр.) > { - критер!й [ть:одента
(таб"т' - 2,06 при Р < 0,05); м!;к 1та 6 сеплестроп:
навчан}1я на 0.7 бала ({ - критер!й €тьгоде;:та : 3 ,77 ):
ьт!ж 2 та :1 сеьлестроьт навчання на 0,35 бала (г - кри-
тер1й €тьюлента : 2'22); мтж 2 та 6 сепцестром ца_
вчанця т:а 0,72 бапа (т - кргттер!т1 €тьтодецта :3'17);
.'т]:!' 1 т: { г;.';э1-.1'г.-,.,т т.]]'1|1:'.]!] |:. {}.{'1 3.'''..(: .!1::

тер1Ёт [тьго:ента : 2,79). [|оказникт: коеф|ш!снт!в
кор е.п.ат*!!' 3 в:оп{ пле1(сно-с : сп о в с;| в лра ви 1 глро::с;вж 6
септсс:тр!в навчанця в!{з|{ачено зб|льгшення ч!{с]{ових
показнттк{в корс;:яш1|:и|;к 1 та 6 сеп:ес'гра:т*т на 8,35
о,'о, пот:тозту показн],1к|1 середн|х зяачень _ ь{ають
висх1дтл1 налря\.!к!т.

||роводя.ли аАа.п|з знач|{мих зьз!н в оц]нц1
викона1{ня тестово] вправ;1 з €Ф|{ б!г гго :шцрп:ов!т:л
Арабин1 у в{кно четвертого поверху не знач'1[{о по-
кращ].1вся ь^']ж 2 та 6 семестрот'{ ]{авчання на 0'35
бала (с - т<ритер!й €тьгодента = 0,95'

} тестов]й вправ! з €Ф[1 б!л'по автоддраг-]:дн!
середнс значення сц]нкхт вг1кон?!н}{я не значиь{0 по-
кращ!.1лось зц1ж 2 та 6 сеп:естроь* навчання на 0,58
бала (т - критер!й [тьтодента: 1,58 ) * - кр:':тер|й
€тьтодента (розр.) > | _ критер|т! €тьтодента (табл. :
2,06пртаР<0,05)'

9 тестов!й вгц:ав| 3 сФп б|г 100 }'1 з пере-
шкода]\11{ для 11ожеж|{их серед}{с 3Ёачення оц||{ки
вихсн3ння недо(татньо покраш{]ъ-]ось м!х< 2 та 6 се-

^{естро\' 
навча!]!ш на 0,87 бата (с _ крглтер|:! [тьго-

дента = 1,99 ) 1- крт.ттер|й €тьлодента (рс.тзр.) > { -
кртттер|1! [тьтодента (табл. : 2,06 гтри Р < 0,0_1).

[!р оте пр оанат !зуспто псго;оф 1з 1 олог|чн ; м е_
хал-т|зп'тт.т забезпечення в]-{конання рухов}1х д1й у тес-
тови). вправах з 3Ф[1 та €Ф|{.

Фсновни.тти ф|зин н т+мт : я костяь' }'. як| прояв_
ляються пр!1 неодноразово]!1у виконанн! тес1.ов1.1х
вправах з 3Ф[{ та 6Ф|] с сттритн!сть, бгтстрота, с;тла
та спец!альна птвтадк!сть. 9 нагцо}{у випадку
штвр:дк|стл! якост! доц|льно анат|зувати розбив:ши на
групи: пгвидк1сть просто| | складно1 реакп1|,
:швидк!сть окре\1их ру(овртх акз!в, шви;косг! -_ як
те*тпово1 характер1,1ст!{ки.

Ф'т'же, п{ожна розглядати ш-гвидк{сгт[
зд!бност| }(урсанта л{пБ мнс }кра[нтт у вигляд!
форьтулгт: ! (швттдк|сть) : !" (в!дтворення) + у^
(рух]в). 3в!сно, чттм б!льтп! з,"*.'т''" в'прав!й нас!
тин| р1вняння тим б|льшта швидг:!сть'

3а гацьна шв идх|сть пр11 в11конант.:] те стовттх
вправ з €Ф[{ залежат1{ме' пер|л за все, в!д особлтт-
востей вест;тбулярного' зорового, динам;к]1 цент-
ральн]{х нервових т:рошес!в ! нервово-м'язових ут-
ворень. [}ро'ге при неодноразово1\{у повторенн] с'п!д
говор11т!.{ про спец|альну шв;тдк!стц витргтват|сть
црсанта л{пБ 1\,1нс )&1;а!ни. |{роявом втом,{ [{ож-
ливо б1,ло ! опов1,'тьнен::я проб1гання останн|х мер1в
дистанц][' Ё{еобх!дно г0вор|-'т].| про втому нервово!
систем|1, яку в свою черц. спр{4чивяють стом.цевн'{
анал|затор|в' !1ерш 3а все вестибуиярнот системи,
йдеться не г{ро здатн]сть прац}оват]{ тта висотах в
екстремальн!тх ситч,ац]ях. !е гризволить до знижсн-
н'т швидко ст| в ттконання оператив но-ря.гувальн}1х
роб|т на висотах та в екстре]\1альн!{х сттцац1ях. [7].

!1!д час тесту_вань з врац'ванн'1м р!зноман|-
тних чинн!{к!в впливу на ефективн1сть виконанвя
операт{т3]-]о-рятувальн1ш завдань в1шв-!ено' що ос0б-
ливий впл!.1в тршвалост! перерв1.{ пд]ж навчацьно-тре_
нувальними за]'{яттями; в!дсутност| т1озитивного
;,';',,_,'.: ,1' :,. ,'].;:'-]г1:]1..: |.;';1 ,.. ; :; .. ':::.'
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