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п РоФвс!й но_пРи клАднА Ф!3ич нА кул ьтуРА

поР!вняльний дндл!3 Р!вня Ф!зичнот
п!дготовлБност! АБ!туР!€нт!в л ьв!вського
дЁРжАвного ун ! вЁРситЁту БЁ3 п Ёки житт€д!ял ь н ост|
мнс укРАтни 3А Р!3н|А|!|1А нАпРямАми п|дготовки
!(овальнук А.м., Ангпосцк!в $.{й,, €орохан !9,Р.,
!1 ьвовски й госуда рствен нь: й ун и верситет безоп асности
жизнедеятел ьности !!|Ё( !краи ньт,

[] ьвовски й госуда рствен н ьп й ун и верситет Фи зи ч еской кул ьтурь:

} статт1 зд|т1снено пор!вняльнттт,! анал1з р1вня ф1з;т":н.:^ :_-- ]_.'3:.1ост! аб1ттр|снт!в ,т1А}Б)(А \{Ё- }'кра1ни

за р|знимгт напРям'1 п|дготовки для подаль1]]о| корекш!1 !-:]з:.: _ь-.- .:(:{1ъальн],{х 3анять )'пРодов)к пеР1пого се

!{естРу навчання. |1роведено математ!1чно-стат!1ст|[чн\'оц-'.;:'. :=.'.'-ь.._!з тест\ъань.
1(дточов| спова: р|вет.ть ф|зинно| п!дготовленост!, кор:екц!,1 !-:1:]: .5-.1- _:-::'._ва,1ьн]{х занять, }1атематично-стат]{с_
'ттанна оц1нка резттьтат|в тестува1[ь.

|{остановка пробпепли та 11' актуа-
пьн|сть. Фбов'язковою умово!о заРахування
аб!тур|снта до навчання у 71ьв!вського дер)кавного

ун|в ер ситету безпектт ;киттсд|яльност] !1Ё€ }'кр а1-

ни (/1.4} Бжд) е тестування з ф|зттнно1 п|дготовктт
зг!дно пРав],1д прттг!ошту шо йЁ€ }кра|нгт, в!дпов|дно

до нака3у йЁ€ }кра|ни в]д 09.03.2006 \о 126 <[1ро

затвеРдх(ення }птов прийтоьту та поРядку в|дборт'
на навчання д0 вищих навчальних заклад|в й!{€
}кра|нт,т> (з зм!намтд та доповненнямт,т) та €татут:'
./]ьв|вського деРх(авного ун|верситету безпект'т ;к;.тт_

тед|яльност] [1' 2' 31.

1{урсанти, як! зарахован| ! навчаються }'лду
Бжд, складають осо6ливий контингент 3а рядо\{
ф|зиннттх, псттк|нних, функц|она.,-тьн}1х показнттк1в.
Ёе вир|тпен],{ми на сьогодн11шн|й день зали1]]ипи-
ся проблепттт ф1зинного виховання курсант|в, як1

вчаться за р1знимтт напРямами п|дготовки. 1ому вгт-

н]1ка€ необхгдн|сть т' пор|вняльном\' анал1з| р|вня
ф|зинно! п|дготовленост| аб|тур|снт|в 3а р|3ним1{
напРяуам1] п!дготовк:: для подальгшо1 корекш11 нав_

ча/_]ьно-тРенувальних 3анять упродовж пеР1шого

Року навчання.
Р{ета цо сп1д;кення: зд] Ё'т снтт тгт поР'в н яль ни ;'1

анал{з р|вня ф|зинно| п|дготовленост] аб1ттр1ент!в
лду Бжд за р|знт'т:ттт напРя}!а)1;1 птдготовкт'т для
подаль}пого п|дв],{щення е ф ектт.твност| н авчал ьно -

тренувадьного пРоцесу упродов)к пер1]1ого Рок\-
навчання.

3авдання досп1д;кення: зд|т1снгтт''{ поР|вняль-
нийт анал1з р|вня ф|зинно{ п|дготовленост| аб1ттр|ен-
т{в /1[} ББ! за Р!зн'|ми напРя]\{и п|дготовки.

}1ето:тт :ост|:;кення: анал|з ] ),загальнення Ре_
з\-_э1а^_5 . ;''!'5.|'\ 3п:ав. }1ето.] ре€страц11 просто-

9о3;:]{. {з;о3;:'\ _а:а::е:г1; тестов11\ вправ, метод1'{

\:э :-}1'.]^;:ч.о: ;.ат;тстттктт. оф!снт ко:тп'ютерн|'гех-
:-то-:ог|! : |_хсе1].

Рез\;тьтаттт досд|дх(ення та !хне о6говорення'
]естування р1вня ф|зинно! п|дготовденос-

т| аб|тур|снт1в ]1А} Б)*(! за р|знттмт,т напРямам'{
п]дготовки зд|йснено на навчально-спортт.твн!й
баз| ун1верситету. [1ротестовано 120 ос|б чодов{-
чо| стат1, в|ком в|д 18 до 21 рок1,. Бкспергтптентальн|
гРуп]4 нал|нували по 30 ос{б.

Фц1нювання р|вня ф1зинно! п|дготовленост|
аб1тур!снт1в за р|зними напрямамт1 п|дготовки на
вступн',1х випробуваннях у лду Б)кд зд|йснюва-
лась 3а 200 - бальною ш]калою оцтнювання [1' ?].

3изначення загально1' оц1н}.!1 рез:льтат|в вико-
нання ф1зиннттхвпРав РозРахов\вадось за 200 бадь-
ною 1]_1калою - як середн!т? бал, одер;канитт за трт,г

впРави. €ередн|йт бал о6числ!о€ться як сеРедн€
арифптетинне число. 9кщо це ч'1сло мае десят1 час
тки, то к|нцеве значення обчислюсться [шляхом ок-

Руглення з точн|стю до ш1ло).

[1ртт цьопту до 0,50 бала окртглю€ться до н'1)кчо_
го 6окт, а 0,51 - до в'1щого.

Результаттт та к|льк|сть бал]в 3 ко)кного в1,1д\'

впРав, а тако;т< зага,:ьнлтЁт бал, олер;канттт! п|д час
в11пРоб\-вання з оц|нкт.т р|вня ф|зт'тнно| п:дготовклт,
заносяться до в|до}|ост1 та екзаменац{т]ного л]4ста.

!о випробування 3 оц|нк',1 р!вня ф{зи.тно| п|дго-
товленост| допускаються аб|ттр|снтг1 т'льк]1 п|сля
остаточного в',1снов1()' ти}|часово д1юно1 в|ттськово-
л|карсько| копт1с1 ! }'н1верст:'т ет\' 1]1о-]о прт:датност1

до навчан}1я [1' 2].о }(овальн1к А.\{., Антогшт<|в 0.}{., €орохан ю,Р', 2010

А-1
++ ]:у]:.а;. - 2010. - х9 7
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якщо хоча 6 за одну вправу отр!т}{ано 123 6алуч

| птенше за 200-бальною [шкалою оц|нювання' то

вгтпробтвання з оц|нки р|вня ф|зинно| п1дготов-

к],1 ввах(а€ться не складен1'т]и. Фт;ке п|сля прове-

деного анал1зу тестування з ф|зинно| п1дготовки

аб|ттр|енттт скпал}4 |спит за р|зним р|внем п|дго-

товк'1 (рис' 1).

Ёа птдстав1 проведення математично-статис_
тичного опрацювання резудьтат|в тестування
аб1т1р1снт!в в!1значено настт'пн| показниыи. як!

представлен! на рттс. }, рттс. 2'

Анал]зуюч}1 отР]1ман1 резт'льтат,1 тестов]4х

впРав з ф|зттнно! п1дготовк}т аб1ттр|снт1в /1.[}'

ББА за р]зн],{м11 напРя}1а\111 п|дготовки за3нач}4-

мо' що (н'{3ьки;1) р!вень ф|зг1нно| п!дготовленос_

т1 показало 18 ос1б (159о) в|д загальнот к|лькост1

протестованттх (120 ос!б), за напРя!-!а}111 п|дготов-

кй, 11 - 4 особ;т (139/о) в|д к|лькост] аб1т;'р|снт|в

у груп1 (30 ос]б), вк - 12 ос]б ('10 0ъ) в!д к|лькостт

аб1!ур|снт|в у груп{ (30 ос1б), пс - 2 особ;т (6%) в|д

к:лькост; а61тур|снт|в 1'груп1 (30 ос1б), пБ - 0 ос|6

(0 о/о) в]д к|лькост1 аб!тур!снт|в у гртп{ (30 ос{б).

к€ередн|гт'> р!вень ф|зинно{ п1дготовленост|

пока3ало 10 ос!б (8оо) в1а загально! к1лькост| про-

, л:!у1. - ]010' - \с :

!_-
*

тестованих (120 ос1б)' 3а напрямами п|дготовки:
тт - 2 осооут (6о,/о) в1л к]лькост| аб1ттр1снт|в у груп|
(30 ос1б), Ёк - 0 ос1б (0 96) в1д к]лькост1аб|тур|сн_
т|в у груп| (30 ос|б), пс - 6 ос|б (20%) в{д к|лькост|

а6|тур|снт|в:, гРуп] (30 ос1б), пБ - 2 осо6и (6 %) в1д

к|дькост| а6|тур|ент|в у груп: (30 ос;б).
<.[остатн!тт" р1вень ф|зинно! п|дготовленост|

пока3ало 56 ос!6 (30%) в|д загапьно] к1лькост!
протестовант,тх (120 ос]6), 3а напРямамтт п{дго-
товки:тт - 11 ос1б (з7уо) в{д к|лькост| аб|тур1сн_

т!в у груп1 (30 ос]б), вк - 8 ос|б (27 оА) в|д к1ль-

кост| аб1тур|ент|в т гр1'п1 (30 ос|б), пс - 12 ос16

(40%о) в]д к!лькост| аб|тур|снт|в у груп| (30 ос1б)'

пБ - 7 ос|б (23 %) в|д к|лькост! аб|тур1ент]в

1' гр1'п| (30 ос]б).
*3ттсокгтт-"т,) р'вень ф|зт,тнно| п|дготовленост|

пока3адо 36 ос1б А7%) в|д загально| к{лькост|
пРотестованих (120 ос16), 3а напрямами п|дго-

товк],1: 1'т - 13 ос16 (439/0) в|д к{лькост1 аб1тур!сн-

т!в у груп| (30 ос1б), вк - 10 ос|6 (33 7о) в|д к|ль_

кост| аб1тур1снт|в у груп1 (30 ос]6), пс - 10 ос!б
(33о/о) в!д к|лькост1 аб1тур!ент|в у гртпт (30 ос|б)'
пБ - 21 особа (7о оА) в|д к|лькост{ аб|тур|снт!в

у груп1 (30 ос1б).

Ас*-,

1 200 ба.с.:
)

. "ви{.с'';:,.:

,'15 - ц.

10!

|{р;т_т:|тка:

11 - транспортн| техно;тог11: Ё( - екологй навкол!{1ш1{ього середов}{ща:

1|€ - практттчна псттхо,тогй: !1Б - пожеАна безпека'

Рис. 1 . 6п!вв1дношення р!вня ф!зинно': п!дготовленост! аб!тур|онттв

лду Бхд за рпзними напрямами п!дготовки
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|1роведени/т пор|вняльн1"1г{ анал|з р|вня ф1зин-
нот п1дготовденост] аб1тур|ент|в лду Бжд за р|знгт-
м1,1 напРяш,1гт п|дготовки, опРацюванн| рез:'льтаттт
тестувань хаРактер'13ують: к|льк!сний та як{снгтйт

стан ф1зиннот п|дготовктт ктрсзнт1в'
Бттсновктт. [1роанал{зов ан ;т ;'т пр отокольн гттц ма-

тер1ал нада€ утожл;'тв1сть зд]т]снюват;а правттпьнтгЁт

педагог!чн1,1йт п1дх|д у п!дготовц1 курсант|в пеР1]]ого

курсу навчання за р|знитпттт напРя\{ам]'1 п|дготовктт
та певнот корекц|; у п{дбор| засоб1в ф|зинного втт-

ховання для п|дв;,тщення р|вня загально-ф]зттчно{
п|дготовктт ктрсант1в.
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|. Ёаказ [1н1стерства осв|ттт ] на:'кгт }'кр:'т|нгт в|д

25.|2.2о о7 \9 1 1 7 2 * !1р о з ат в ердх(енн я -\'пто в прттйтоьт:'

до в !11ц1.1х навчальн]1х 3 ак,_1ад] в }кра|нтт''
]. Ёаказ }1Ё€ }'кра]нтт в1.ц 09'03']006 \9 1]6 .|{ро за-

твер'])+.ення ).:тов прттт|то:1\' т!'! порядк\' в|дбор:' ъта нав-

чання до в}1щ1{х навчальн]|_\ заю-тад|в $Б€ );кратнтт,
(з зхт|натттт та доповнення-тттт) т:т €татт'ту /]ьвтвського

дер,!авното :тт|верстттет:' 6езпект.т ;ютттед|япьност|.
3. !1аказ }1Ё€ }'кра|нтт в1д 05.08.2004 х0 10 <Ёастанова з

ф1зттнно! п|дготовк:.т особового складу [Ё€ }'кра1нтт".
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Рис, 2' {-1рошентне сп!вв'дношення р|вня ф!зинно! п!дготовленост! аб!туртентпв

лду Бжд за р!зними напрямами п!дготовки

!с+ё/{+ъцлп ёо реёат;т1!т' ю'о6.2010 Р

}(овальчт.к А.Ё., Антотпк*тв }Ф.}1., €орохан }Ф'Р. €равтт;тте;:ьттьт!! а}1ал]'13 \'ров}{я физттнес<ой п-одготовк;т абтт пт -

р!1ентов ],'-'-*''- гос\'д:1рстве!{ного \'н'1веРст.ттс'та безс;т:асност11 }к'тз11еде'|1е,1ьг|ос'|']! }[9( \'кРатттть] в !)азнь1х

н апР ав;1ен т1я_ч по!'го товкт1
Б статье про1{зведено сРав}|!1те.1ьньтЁ: .тна;тттз )'ровня фгтзгтнескот! по'готовк11 атбтт'г:_рттентов,1г! Бж,] \19€ }'кра-

!,1т{ь1 в Разнь1х напРавлен11я). по;го1'0вк}1 для пос;|ед)'юшеЁг т<орр;96ц11и :зебно-трен1{ровочнь1х заняттт!1 на прогя-

)ке!11,!11 первого се}!естРа т'небьт' !1роведено }1ате\!ат11ческ]1 стат'!ст}1ческ\1о о]1енк1'рез\',_]ьтатов тест'1рован]1я'

!(пточевь!е сдова; \-Ровень фттзттч|скот] по11готовк1!, к()!1Рекц1|я \1[сбн0 тре]!]1!)[)вочнь1\ э},Б!]]:!!. }]с1те\1|1т]11|еск11-

стат'{ст11ческая оценка ре3\_;ьтатов тест]1Рова}{]1я'
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