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АнАл|3 виконАння тЁстових впРАв 3 Ф|3ично1
п !дготов ки АБ |туР |€нт| в л ь в ! вс ь ко го дЁ РжАв но го
ун|вЁРситЁту БЁ3пЁки житт€д!яльност! мнс
укРАтни 3! спБц!Альност| (пожЁжнА Бв3пЁкА>

!(о в ал ьну к А. |1/1., Ан гп о адл к] в $. |$ , €о р оха н $. Р.

[! ьв! вськи й держа вн и й ун! верситет 6езпеки х(итт€д!ял ьност!
[1 ьв! всь ки й держа вн и й ун ! верситет ф!зин но| кул ьтури

Анотацй. йета ро6оти: здйсяити анал!з рБня ф|зивно! п!дготовленост! аб|тур|снтБ.|1,[9Б){{[ мЁ€ }кра|тти дття

подальтпо! корекц!! навчальних 3анять },пРодовх{ пеР11]ого семестРу навчання. 9 дослф;кенн| проведено }'!атема-

тично_статистивну оц|нку резулътатБ тестрань, кореттяцйвий взаемозв'язок м}к резугътата1ми окРем}о( впРав

! загальним ре3ультатоп{.
|{лхочов| спова: анал|з рБня ф|зинно| пйготовпеност! аб!.тур!снть лдуБжд 1т4Ё€ 9кра|ни, математично'с'!атис-
тизна оц|нка результатй тестРань' взаемозв'язок мбк резулътатами окРемих вправ | 3агапьни}.1 Результатом.

Бступ. Ф6ов'язковою умовою 3аРаху-
вання а6!тур1снта до навчання у .|[ьв|вського деР_
х(авного ун|верситету 6езпеки )китт€д'ядьност!
\,!!{€ 9кратни (/1!}Б)(д мнс 9кра|ни) е тесту-
вання з ф|зинно| п|дготовки зг!дно пРавид пРийому
до 1у1Р{€ }кра|ни, в|дпов!дно до нака3у й$€ }кра!-
ни в!д 09.03.2006 ш9 126 <|{ро затверА;кення }мов
прийопту та поРядку в!д6ору на навчання до вищих
навчальних заклад|в 1м1Ё€ }кра|ни> (з зм1нами та

доповненнями) та (татуту /{ьв|вського деР)кавного
ун|верситету 6езпеки життедидьност| [1, 2, 3].

(урсанти, як! зарахован] ! навчатотьсяу лдуБ-
)|([, складають осо6ливий контингент 3а рядом ф!-
3ичних, псих|чних, функц!ональних пока3ник|в. !{е

вир|1ценими на сьогодн|тшн|й день 3 али|пип\1с я пр о -

6пеми ф|зинного виховання курсант|в, як] мають

р1вень ф1зинно! п|дготовпеност! ни>кче за середнй'
1оплу виникас нео6х|дн!сть у анал!з| р1вня ф|-

3ично] п!'дготовленост! а61тур|ент|в для подапьтшо!
корекц|| навчадьно-тРенувадьних 3анять упРодов)к
пер1шого Року навчання. Ёадання Рекомендац!й
щодо коРег{яцйних вза€мо3в'язк|в мьк тРьома кон-
тРодьни]}{и тестовими впРавами | к1нцевипт загадь-
ним Резудьтатом.

йета досп!дхсення: зд1йснити анап|з р!вня ф!-
зично] п|дготовпеност| а6|тур|ент!в .[{!}Бжд мнс
9кра|ни для подадьтшо| корекц!] навчадьно-тРену-
вальних 3анять.

3авдання досп1д:кення:
1. 3дйснити анап]з тестування з ф|зинно| п!д-

готовки а6!тур|ент1в /[ьв!вського деР)кавного ун|-
веРситету безпеки >киттед!яльност| йЁ€ 9кра{ни
з! спец!.альност| <|{охсе;кна 6е3пека).

2.Бизначттти мо:кдив| кореляц1йн| в3 аемозв'я3ки
м1;к резупьтатами тестувань тРьох пРактичних ноР-
матив|в |. загальним Ре3упьтатом.

Резупьтати досп!ц:кення. [естування Р!вня
ф|зинно! п;дготовденост1 а6|тур|ент|в .|{ьв1вськото

деР)кавното 1тт|верситету 6езпеки )киттед|ядьност!
йЁ€ }кра!ни з| спец!.апьност| <||оэке:кна 6езпека,
зд|йснено на навчадьно-споРтивн й 6аз\ ун|верси-
тету. |[ротестовано 252 осо6и чолов|чо] стат|' в|ком
18-21р!к.

|1|д нас досп|дх<ення 6уло застосовано так| ме-
тоди: анад|з ! узагапьнення результат1в тестових
вправ; метод ресстрац|| пРостоРових' часових па-

раметр!в тестових контРольних впРав; методи ма-
тематичнот ст атист тлку\.

|{отре6а у анап!з! виконання тестових впРав 3

ф|зинно| п!дготовки а6!тур1снт|в виникла для по-
дальтшо| корекц!{ навчально-тРенувальних занять
спРя}.{ованих на п|двищення р|вня ф|зинно{ п1дго-
товленост! а6|тр|ент1в та куРсант|в при щокваР-
тадьнй атестац|| 3 даних вид1в тестрань.

Фц!нтовання р!вня ф|зинно{ п!дготовки а6|-
тур!снт|в на вступних випробуванняху.|{ьвБ сь кому
дер)кавно}ду унйерситет! 6 езпеки )китт€дильно ст!
зд|йснховалось 3а 200-6апьно1о !цкало1о оц|нтован-
нА ||,2].

Бизначення загально{ оц{нки результат|в ви-
конання ф!зинних впРав Ро3Раховувапось за 2о0
6адьното 1шкалою - як середнй 6ап, одерхсаний за
тРи впРави.

€ереднй 6апо6чиспхо€ться як сеРедне арифме-
тичне число.9кщо це число штае десят! частки' то
к|нцеве значення о6чисптоеться 1пляхом окРуг,!ен-
ня 3 точн''стю до цйо|.

|1ри цьомудо 0,50 6ала окррл}о€ться до ни)кчо-
го 6оку а 0,5]. - до вищого.

Результати та к|дьк|сть 6ал|в 3 ко)кного виду
вправ' а такох( загапъний 6ап, одер;каний п|д нас
випро6ування з оц|нки рБня ф|зинно{ п!дтотовки,
3аносяться до в|домост1 та екзаменацйного п\{ста'

@ !(оваттьв1'к А.й., Антоплкь ю'м.' €орохан ю.Р.' 2009

т}11Фв. _ 2009. _ м9 7
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Рис' 1. [п1вв|дношення результат!в тесцвання
аб!цр!онт!в в!дпов!дно до р|вня п!дготовленост|

,{о випро6ування з оц]нки Р!.вня ф|зинно| п!дго-
товпеност! допуска}оться аб|тур1€нти т!льки п!сля
остаточного висновку тип{часово д1тоно{ вйськово_
л|карсько! ком!с|1 ун1верситету щодо прицатност|
до навчання|\,2].

-[кщо хона 6 за одну впРаву отРимано |23 6апи
1 мен:ше за 2$0-6апьното 1дкалото оц!нювання, то
випро6рання 3 оц|нки Р|вня ф|зинно1 п|дготовки
вваркаеться не скдадени}{. от)ке п!сдя пРоведеного
анап|3у тестрання з ф1зинно| пиготовки а6!тур!сн-
ти склапц ]'спит за Р!3ним Рьнем пиготовки (рис. 1).

$а п|дстав! проведення мате]у{атично-статис-
тичного опРац1овання Резудьтат!в тестувацня
а6!тур|ент!в визначено настушн| пока3ники' як|
пРедставлен! в та6л. 1'

Анап|зу;они середн| ре3ультати тестових впРав
з ф|зинно| п!дготовки а6|тур|ентБ /{ьв|вського деР-
х(авного ун|верситету 6езпеки >киттед1яльност1

тмФз. -2оо9. 
_ ш9 7
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йЁ€ }кра|ни з! спец|апьност{ <|{оэке;кна безпека,
доц|льно 3а3начити, що середн! Резупьтати з п|д-
тяграння, б|у на 100 м, 6|гу на 1000 м в!дпов!да-
}оть достатньому р|вню ф|зинно| п!.дготовленост|
аб1тур|снтБ. (оеф1ц|снт вар|ац1| результатБ тесту-
вань 3 трьох контРодьних ноРматив]в кодиваеться

у ме)ках 4,23о/о - 24,52 о/о' |1а п1цстав! цього анап|-
зу сп|ц зазначити на неодноР|дн!сть рБня ф|зинно1
п|дготовпеност| ус!х тестованих.

Берути до раги такий пока3ник, як коеф|ц!.ент
вар{ац!| резупьтат|в тестових впРав нео6х!дно за-
значити наступне, що просп!дковуеться сильний
кореляц|йний зв'язок м|лс результатами окРемих
тестових впРав | загадьним Ре3удьтатом, а ко-
еф|ц|ент корепяц1| коп'1ъа€тьсяу мех<ахо,74 до 0,82,

де по3итивним в|н с у вправ1 п|дтяграння на пе-

рекладин| 0,74 та не!ативни}! в!дпов|дно у 61гу на
100 пд - (0,81), 6!ц на 1000 пд - (-0'82).

|[роанал!зований пРотокольний платер|ап нада€
мо:клив!сть зд|йснювати потр|6ний |ндив1.дуал|-
зований п|дх|д у п|дготовц! май6утн!х а6|тур|ен-
т1в та корекц!| навчадьно-тРенРального пРоцесу
курсант!в пер1пого куРсу навчання ддя подадь1шого
прогРесу у тхньому ф|зитнопту Ро3витку та порБ-
нядьному анап|з1 щокваРтадьно! атестац!! з ф|зин-
ното виховання' яка ви3начена наказом }{о 10 в1д

05.08.2004 р' 1т{}1€ !кра!ни [3].

3исновки:

1. |{роведено анал!з р{вня ф!зинно! п!дготов-
леност| а6|тур1ент!в /{[9БЁ[ мнс 9кра{ни, а
саме }1атематично-статистичне опРацювання Ре-

х
у- - середне значенн'т

- м|н!ьдальне значент{']
- максимальне 3начент{,1

- середньоквадРатичне в!дхилення
- коеф!ц1ент корелтяц||

- коеф!ц|ент вар1ац||с

{,арактерис-
тики

3прави
Фц1нка рБня

ф!зинно:
п!дтотовки'

(середн!й 6ал)

6!т на 100 м п!дтяування на перекладин! 61г н1 ].000 м

Результат
(с)

6ал
Резулътат

(разь) 6ап
Результат

(хв.с) 6ал

13,60 \66 1,4 169 з'26 166 159

! 1,30 110 0 110 3,01 110 ]00

!5,40 200 11 200 А 1) 200 200

ц 0,57 25,6\ з,33 26,52 о'|2 24,68 30,5

г -0,81 0,82 о'74 0,74 -0,82 0,85

\ о/о 4,13 \5,46 1А Ё1 | 5,68 ? о' 14,9 19,12

|{рим!тка:
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/

дьтатъ тестувань' яке пока3уе на певн! сидьн! та
;[а6к| сторони у п|дготовц| до вступного !спиту 3

ф|зивного виховання а61тур|снт|в та показу€ на т{е-

о5х!дну корекц!ю певних ф|зинних вправ у навча/|ь-
но-трен}ъадьному процес! навчання а6|тур|ент|в з

достатн|шт та низьки1у1 р|внем ф|зинно| п!дготовпе_
ност! упродовх пеР[шого куРсу навчання.

2. Бизначений силъыий кореляц1йний взаемо-
3в'я3 ок (0,7 4- 0,82) ьт|к р езупьт ат ами контр ольних
прав | загальним Ре3упьтатом надае мо>клив!сть
ствеРд)кувати пРо певну знануш|сть результат|в
ус|х контрольних впРав та необх!дн|сть серйоз_
ного п|дходу до пРоцесу п!дготовки май6утн!х
а6|тур!ент!в.

(писок л!тератури:

1. Ёаказ 1м1|н!стерства осв]ти 1 науки }кра|ни в|д
25.|2.2о07 !'{9|772 к|1ро затверд)кення }мов прийошту

до вищих навчальних заклад|в }кра!ни>'
2. Ёаказ ]у1Ё6 }кра|ни в|д 09.03.2006 ]'{9 126 <|1ро затвер-

д;кення 9мов прийопгу та порядку в|д6оРу на навчан_
ня до ви1цих навчальних заклад|в 1т1Ё€ 9кра!ни> (з

зм!нами та доповненняпти) та €татуту /{ьв|вського
деР)кавного ун|верситету 6езпеки ;киттед|яльност1

3. Ёаказ \{!{€9кра!ни в|д 05.08.2004 ш9 10 <Ёастанова
з ф|зитно| п!дготовки осо6овото складу йЁ€ }к-
ра!ни>.

|7оё1йтц:па ё о р её акц!! 06. 04. 2009

}(овапьчук А.й., Антошкив }Ф.й., €орохан }6.Р. Анализ вь]поднения тестовьтх упрокнений по физивеской

'''д''''"*" а6итуриентов /{ьвовского .1сударствен''ого РивеРситета 6езопасности )кизнедеятепьности \:[9€
!краинът по специальности <|[о>карная безопасность>.

{йь работьт: осуществить анали3 п)овня физинеской подготовленн ости а6итуриентов /{[}Бйд мчс }краиньт

д* 'Б.,.ду''щ.й '.'рр.*ции ребньпс занятий на пРотя)ке1{ии пеРвого се\\4естРа ребьт. Б исспедовании пРо-
ведена математически статистическа'т оценка Ре3упьтатов тестирований, коРРе/1тциот1на'т в3аимосвя3ь 

^4е)кду
Резулътата}.{и отделънь]х упр окнений и о 6щим Р е3ультатом.
к''оче.,те спова: анапи3-ур1вн" физитеской подтотовле1{ности а6итуриевтов .|{А}БЁ[ \{9( 9кратлнь1' матеь'1а_

тически статистическа'т оценка Ре3ультатов тестирований' в3аи-&{освязь мех(ду Ре3упьтата1\7и отдедьвь1х упРФк-
нений и о 6щиыт Ре3ультатом.

(оуа1'с}тц& А.й., Ап1ос[:&1у {й., 5ого1<}тап 1 Р. Апа1уз|з о{ {г:р1етпептат|оп о{ 1ез{ ехетс|зез &отп р}туз!са1 ргерага6оп
о[шп!тегзф еп1гапб о{:}:е !йу 51а1е 1)п|тегз1{у о{9|1а1 Аст|тф 5а{еч [ог зрес|а1|ф <Б1те 5а{е!р.
Ршгроэе о[ ттог[' !о саггу оц1 фе апа1уз!з о{ 1еуе1 о[ р[уз|са1 ргераге4песз_ о[ шп|тегз|[у еп{гап!5 о{ [Б1]Б2Б! о[
мйтзтку о[ егпет5епсу Беазцтез о[ [1[гайе фг йе зш_Бзечвеп{ соггес(оп о[ е6цса1]опа1 егпр1оугпеп1з 4шгй9 т}:е 6гзт

5егпе5{ет о{з|ц6!ев. 1}:е зтат;зт1са1 е51!{паЁоп о{гезш[з о{1е51ь8 {5 соп6цс1е4 й гезеагс[ тпайегпа1|са11р сго55_согге1а1|оп

!л1етсогптпцп1са1|оп Бе[шееп йе гезц1к о[зерага1е ехегс|вез оп а 9епега1 гезв1!.

1Ф1тмог6з: апа1уэ|з о[ 1еуе1 о| рБув!са1 ртераге4пезс о{ шп|тегз|ч еп-[гап15 о| !}(]Б7Ё9 о{ й1}']151&{ о[ егпег9епсу_

-."..'., о{шЁаие, п'тат!ег:ат|са11у эта:!зт!са1 еь{!гпа!|оп о{гезц11в о{тезгй9, й1егсотптпцп]са!!оп ьептееп *те гезц1к о{

5еРага!е ехегс|зез оп а 9епега1 тезш11'
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