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[{овальнук А.&/[., Ан:поцск1в [Ф'А4., €орохан !о.Р.

поР1 вн'|льнА хАРАктвР и с т икА Р1вн'1 Ф1 зи1лн от
п1дготовлвност1 АБ1туР1снт}в льв{вського двРжАвного
ун{ввРситвту Бв3пЁки життсд1яльност1 мнс укРАтни з

спвшАльност1 (пожвжнА БвзпвкА) упРодовж 2008-2009 Р.

-}1ьв|вський державний ун|верситет безпеки житгсд|яльност1

-!1ьв| вський дер>кавн гтй ун |верситет ф |зинн о| культур1.|

АнотАц|т
3д1:7снено пор1вняльтту характеристищ р!вня ф|зттнно! п|дготовленост1

аб!тур!снт|в лдуБж мнс }кра|ни з! спец!альност| <<|1о>:се>кт_:а безпека>>

упродов)к 2008-2009 рр. &чя п0ды1ь1шо[ корекш1{ навчадтьн1.!х 3анять протягом

пер1шого се}'1естру навчання' Ё досл1д)|{ення пров9дено математико*стат}'тстР|чну

,"'""''а";:;:**;:;|,*"!,'',,,яльна 
характеристр1ка р1вня ф;зинно|

п1дготовленост! аб1цр|ент|в лду Бжд мнс )/кра{ни з спец1альност1

<<[1о:кежна безпека))' математично-стат}.1стична оц|нка ре3ультат!в тесцвань.

Фсушествлено сравнительньтй ана.']из уровня физинеской подготовленностр1

абгтцриентов лгуБж мчс 9краинь: по специальности <|[ожарная

безопасность>> на г1ротя}!(ении 200в-2009 гг. д]1я послещгтошей коррекц14и

унебньтх затцятий на протя}|{ении первого се1\{есща унебьт. в исслед0ва|114и

проведено }у|атемагико-статист14ческуго оценку результатов тестирований'
[{;;гочевьае с-цовс1' сравнр1тельнь{т]т анш11{з уровня физинеской

подготов.]1енн0стр1 абттщртаентов !1{9Бжд мчс 9краттнь; по слециапьност1'1
<[{ожарная безопасность}, математически статистическая оц9нка результатов
тесттлровангтй.

€геа1е а со|про ьтп|тег:'|ф еп1гап{ [5шуА5 мБ5 о[ 0&га]пе !п эрес1а||у о{ "Р!ге
$а[ец" 200в-2009 [ог {цг|1тег соггес{1оп о| 1еагпег 1еззопз ]п 11те Ёгь1 гпаг&1п3

рег1о0. }шг!г:9 {1те 1ез1тме:ш]11 ог9ап|;е а:та{}ге:па1!са11у_з1а11в1|с 8{а!9 о[г}те 1е;1.

!{еу эцот4з'" со:прага1!те с}тагас{ег|в{!с оп {1те 1еуе1 о[ р1туз1са1 1га1п|п9

т:п!тегз19 еп{гап1 [5шуА5 мв3 о{ [-]1с'а!пе |п зрес|а1|ц о[ "Р|ге $а{ец"
тта11тегпа11са1-э1а1|з{1с дга4е о{ гевц11в |п 11те 1ез1.

Бслпуп. Фбов'язковою умово!о зарахування аб1чр|снта на !1авчання до

}{ьв!вського дер}{авного ун!верс:.ттету безпеки }(иттсд1яльност; м}тс }кра?ни

(лдуБжд мнс 9кра?ни) с тестування з ф1зиино! п!дготовки^зг1дно прав*{л
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прийому на слу)кбу до мнс }кра{нтл. в!дпов|дно до нака3у Р{Ё[ 9кр#|ни в|л

09.0з.2006 ].г9 126 ,,[1ро затвердження }мов прийому та порядку в!лбору на

навчання до вищих навчальних заклад|в мнс 9кра|ни'' (з! зм|нами та

доповненнями) та €татуту .}]ьв!вського держав}1ого' ун|верситету безпеки

экиттсд|яльност1 ||,2,з7 .

}{урсанти, як1 зарахован| ! навча}оться у лду Бжд, складаг0ть

особливий контингент за низко}о ф|зинних, псих1нних, функш1он алъъ'у1х

показник!в. Ёевир!:шеними ! до сьогодн! за.'1и|шидися проблеми ф1зииного

виховання курсант|в, як1 вчаться н}.1т(че середнього р|вня ф|зиино{

п|дготовленост|.

1ому виникас необх1дн1сть у пор!вняльному анал|з| р!вня ф1зиино|

п|дготовлешост| аб!чр|снт!в для подш1ь!]]о| корекш1] навчально-тренувы!ьних

занять упродовх{ пер1шого року навчання.

Р!еупа ёосл!ёэю:ення. зд!йснтати пор|вняльний анал|з р|вня ф|зинно{

л!дготовленост! аб!тур!ент!в }1А} Бжд упродовж 2008-2009 Р. для подальш-то?

корекц|| навча"г|ьно-тренувальних занять.

3авёауаня ёосл 1ёэ;сення -'

!. 3д!йс:*ити пор|вняльнит:т анал|з р!вня ф|зинно| ш!дготовленост|

аб!цр!сгтт!в }{!! Бжд з1 спец{альност| <<|1ожежна безпека} упр0довж

2008-2009 р'

2' Ёизначити 1шляхи п1двр:щення р1вня ф|зиттяо| п|дготовленост|

курсант1в лду Бжд з спец!атьност! <<|1о>тсехсг*а безпека) на шер1шому

1урс1 }1авчання.;

Р е зул ьпэ атпа с 0о с:с !ё}1с е н н я'

1есцвання р!вня ф!зинно| п!дготовленост| аб!цр|снт|в [|$ ББА з

спец|альност| <<11охсежна безпека> зд1*]снено на навча'}1ьно-спортивн|й баз!

ун|верситеч" |{ротестовано 202 особи чолов|чо! стат|, в!ком 18-21 р1к.
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|{1д час досл|дження було застосовано так| метод|{: анал!з ! узагальнення

результат|в тестових вправ, метод ресстрац|{ просторових' часових параметр1в

тестовр1х контр0льн!{х вправ. методи матема'гично[ статистики'

[1отреба у пор1вняльному анш11з| виконання тестов]'!х вправ з ф1зият*о?

п|дготовки аб|цр|снт1в виникла ]{ля п0ды1ьшо! корекц:| навча]1ьн0-

тренувальн!1х занять' спрямованих на тт|двищегтня р|вня ф!зинно{

п!дготовленост| аб1тур!ент1в та курсант|в пр}1 щоквартатьн|й атестац|т з даних

вид1в тестувань. Фц!н*овання р|вня ф!зинно| п1дготовки аб1щр|снт1в |1а

всцпних випробуваннях у лду Бжд зд!йснювалась за 200-бальною 1шка]1о}о

оц1нговання [},2].

Бизначення загально[ оц1нки результат|в виконання ф|зинних вправ

ро3раховува*пось за 20Ф-бытьно}о 1ш|{а',_1о}о як середн!й бал, одер}1(аний за три

вправи. (ередн1й бал обчгтслюсться як середнс артафметичне (1исло' -[кщо це

число мас деся"1! частки, то к!нцеве 3начення обчр:слЁосться 1шляхом округлення

з точн!ст}о до ц|ло]. }-[ри шьому до 0.5 бата округл}осться до мен1шого числа' а

0'51 * до б!льшлого. Резуль'гат1{ та к!.;:ьк|сть бал1в з ко)!{ного в11ду вправ, а тако)к

загальний бал, одержанттйт п1д час випробування з оц1нки р!вня ф|зинно|

п1дготовки' зан0сяться до в1домост1 та екзаменац|йного листа. [о

випробування з оц!нки р1вня ф|зинно{ п|дготовленост! допуска[оться

аб!цр1снти т|лькр: п|сля остаточного висновку тимчасово д|к:чо| в1йськово-

л1карсько'| ком1с!| }н!верситету ш1одо придатност| до навчанвя [1,2].

.!кщо хоча б за одну вправу отрр|п,{ано 123 бали 1 менше за208-ба;тьно}о

1пка]10}о от{1н:овання, то випробування з оц!нкр: р!вня ф1зиино} п|дготовки

ввах{а€ться не складеним. Фт>тсе п1сля проведеного анал1зу результат1в

тестування з ф!зиино| п1дготовк!1 аб|цр|снти ск'{а,-1и 1спр;т за р1зним р|внем

п|дготовки'

}{а п1дстав! проведення математично-статистич[1ого опра|1ювання

результат|в тестування аб|цр1снт|в визначено настушн| п0каз}1ики. як1

представлен1 в табд. 1'



?аблиця
11ор|внялъний анал|з результат|в тестування з ф!зиино? п!дготовки

аб|цр1снт1в ]1ьв1вського державного ун|верситец/ безпеки життсд!яльност|
мнс }кра|ни з спец1альност! к[[о;ке>кна безпека) упродовж 2008-2009 р.
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_ середне значення

Анал!зугони середн; резудьтати тестових вправ з ф1зияно| п1дготовки

аб|тур|снт|в .|1ьв|вського дер}1{авного ун1верср{тету безпеки х{иттсд'яльност1

мнс }кра}ни 3 спец'а'1ьност! к]]о;:<е>:сна безг;ека)) упродовж 2006-2009 рр.

доц;льно за3нач'1ти' щ0 середн! результат!1 з п1дтяцвання, б|ц *аа 100 мт, б1гу на

1000 м в!дпов1дають достатг{ьому р|внто ф!зинно! ш1дготовленост! аб1тур|снт!в.

}1а п1дстав! цього анал;зу сл!д вказати на неоднор!дн1сть р|вня ф!згтнно|

п|дготовленос'г1 ус|х протест0ваних. |{росл{дковусться покращення результат1в

у б1ц на |00 м ()(-0,1 с : 6 бал!в), в1дпов1дно середн|й зага-г:ьций результат

п0кращився на $ багл!в. Але необх!дно 3вер!{ути увац на пог!ртленяя середн;х
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результат1в тестувань з п1дтяцвання (-1 раз : 3 бали) та у б!ц на 1000 м (_6 9 :
4 6а:;и}.

|{роанал!зований протокольний матер1ал надас мохслив|сть зд|й:сн}овати

потр|бний п|дх1д у п!лготовц| майтбутн1х аб1цр1сн'й '' корекц!1 навча.11ьн0-

тренув€шьного процесу курсант|в пер1'шого курсу навчання &]{я пода.,ть1';ого

прогресу у }хньому ф1зитному р0звитку та пор1вняльному анал!з|

щоквартш1ьно] атестац!] з ф|з:тиного виховання' яка в}!значена наказом ]чгр 10

в|д 05.0Б.2004 р. йБ€ }кра!ни [3]'

Бтссновкц:

:. |1роведено анал|з р!вня ф|зинно? п|дготовленост! аб1тур|снт|в /{!}
Бжд у 2008-2009 р', а саме математично-статистичне опрацк)вання

результат1в тесцвань' яке показус си.цьн{ та сдабк1 сторон!,1 у

п1дготовц! до всцпного |спт.тц з ф!згтнно? п!дготовки аб!тур1снт!в та

виявляс необх!дн1сть корекц!| певних ф1зинних вправ у навч€}'|ьно-

тренува1ьному прошес1 аб!цр!снт!в з достатн!м та низьким р!внем

ф|зииг:о| п!дготовленост1 упродов)к пер1лого року навчан ня.

: Бизначено потребу у п|двищенн! р|вня ф1зинно! п1дготовленост!

щрсант!в лду Бжд першого року навчання' а саме: розвитку с}1ли

м'яз|в верхнього шлечового поясу (тестова вправа п1дтяцвання) та

витривапост! (тестова вправа б1г на 1000 м).

. л!перап1}!ра:

: Ёаказ }4!н|стерства осв!ти ! наук:,т }кра!нгт в!д 25.12.2007.}г!1172 ,,|1ро

3атвердження 9мов прийому до в'{щих навчальних заклад|в }кра|ни,,.

2. Раказ мнс !кра1ни в|д 09.03.2006 }]ъ 126 ,,[|ро затвердження }мов
прийому та порядку в|лбору на }{авчання д0 вищ|4х навчы]ьнртх заклад!в

мнс }кра|ни'' (з зм|нами та доповненнями) та [татуц .|{ьв1вського

державного ун !верситету безпеки э:ситтсд!яльн ост| .
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з. Ёаказ м}{с }кра|нг; в!д 05.0в.2004 шц 10 "|*1ас'|'анова з ф!зи.тно|
п1дготовки особового складу мнс 9кра[нт:".


