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[{ова.пьч::к А.]]{.. Ан;у;оссцк/в 1€ 1!.' (г';ро:;,;н !1э.Р.

по Р1 вня-1ьн.\ \\Р.\ктЁ Р1 {с тр1Ё\ Р ] в н'[ Ф1зичнот
п{д- отов- 1Ёно с т1 ^\Б1т}?| €нт|в .ъв1в с ького шРжАвного
}-н1вЁРс11тгт}_ Бв3[шк|.1 диттсд1яльност1 \1нс укРАтни з

спЁш_\-ъност1 (пожвжнА БвзпвкА) утРо-1овк ]008-2009 Р.

--1 ьв |вський державний ун1вероитет безпеки,ктттт с :|я--тьн ос т1

|ьв]вський дерхсавний ун1верситет ф1зинно| к\ :1ьт\ р11

АнотАц1т
3:1т"тснено пор|вняльну характеристику р|вня ф!зинно? п|.]готов--теност|

аб|цр1снт1в лдуБж мнс }кра|ни з1 спец|альност| <|{о>тсе;кна безпека>

упродов}1( 2008-2009 рр. для подальтшо| корекц|| навчапьних занять протяго\,1

пер1пого сеш1естру навчання. Б досл|д)1(ення проведено математико-статистр1чну

"*''-?;#;;**;:";'"',!,',,""яльна характеристика р1вня ф|зинно|
п1дготовленост| аб|цр|снт|в лду Бжд мнс )/кра|ни з спец|альност]
<[{о>л<е>т<на безпека)), математично- стат1{ стична оц|нка р езультат!в тесту вань.

Фсушествлено сравнительньтй аналт{з уровня физинеской подготовленности
абицриентов лгуБж мчс }краиньт по специапьности <|1о>карная

безопасность>> на протя}1(ении 2008-2009 гг. для последутощег! коррекци}1

унебньтх занятий на протя)1{ен]1]1 первого семеотра }.1ебьт. в !1сследовани}1
проведено математико-статист1.1ческ} !о оценку результатов тест]1ровангтй.

]{лго,+евьсе с-пова..' сравн11те-гьнь]]."{ ана'1из уровня фгтзинеской
подготовленност!1 абтттурттентов |{}Бжд мчс !краиньт по спец1.{альности
<[{охсарная безопасность))' }1ате\1ат11чески отатистическая оценка результатов
тестировант;й.

€геа1е а оопро ътп|тегз|ц' еп1гап1 [51]уА5 мв5 о1 {_.1[га|пе |т-т зрес!а1!ту о[ "Р|те
5аЁу" 2008-2009 {ог [цгтБег соггес1]оп о[ 1еагпег 1еззопз ]п 11те Ёгз1 :таг[1п9

рег1о6. }шг1п91}те 1ез1 туе ъу|11 ог9ап|:е а тта1[е:па11са11у-зта11з11с 9га1е о[ 11-те 1ез1.

!{еу пог4з; сопрагат|\'е с1тагао1ег|з1|о оп 11-те 1е:,е1 о1 р[уз|са1 1га1п1п9

шп|тегз|у еп1гап1 [5шуА5 мБ5 о{ [-|[га|пе 1п зрес|а11у о| "Р1ге 5а|еф''
тпа11-те:та1|са1-з1а11з1|с 9га6е о{ гезц11з 1п 11те 1ез1.

Бс:пуп. Фбов'язкового умово}о зарахування аб1тур|снта на навчання до

|ьв1вського дер}кавного ун!верстттету безпек1.{ )киттсд|яльност! мнс }кра|ни

(лдуБжд мнс )/кра|ни) с тестування з ф1зинно| п|дготовки зг|дно правил
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при']о\1\' на с.1\ жб\- .]о мнс )/кра|ни, в]дпов1дно .]о наказу йЁ€ !кра|ни в|д

09.03.]006 -тр |26 ,.[{ро затвердження }млов при}-1о\1\ та порядку в|дбору на

навчання ']о вищих навчальних заклад|в мнс }'кра|ни'' (з1 зм1нами та

.]оповненнямгт) та €татуту,[ьв|вського дерх(авного т'н|верситету безпеки

,кттттс:|яльност| ||,2,з1 .

1{урсанти, як| зарахован| 1 навча}оться у лду Бжд, склада}оть

особливий контингент за низкого ф|.зииних, псих|нних, функш1ональних

показник|в. Ёевир|шленими | до сьогодн1 запи1пилиоя проблемгт ф|зииного

виховання курсант|в, як1 вчатьоя ни)кче оереднього р|вня ф|зинно|

п|дготовленост|.

[ому виникас необх|дн1сть у пор|вняльному анал|з1 р|вня ф1зинно|

п|дготовленос'г| аб|цр1снт1в для подальгшо? корекц1] навчально-тренува-']ьних

занять упродов'к пер1шого року навчання.

А1еп';а 0ос.т/ёэюення: з-:|т"тснттттт пор1вняльнттт? анац]з р|вня ф|зинно|

п1дготовленост! аб1тур1снт1в "1.]}- Бжд \про]овд\ ]008-2009 Р. для подальтшо1

корекш1 1 навча1 ьно-щен\'ва_1ьн11х занять.

3 а вё ан н я ё о с.'т 1 0 эюен ня.'

1. 3д!йснити пор|вняльниг-т анал|з р!вня ф1зиино| п|дготовленост|

аб1цртснт1в [{!)/ Бжд з| спец|альност| <|{оясе>кна безпека) упродов)1(

2008-2009 р.

2. Бизначити 1пляхи п1двищення р1вня ф|зинно| п|дготовленост|

курсант|в лду Бжд з спец1альност1 <|1о>тсе>кна безпека) на пер1]]ому

курс! навчання.:

Р е зультп атп ш 0 о сту ] ё э!{: е н н я.

1естування р|вня ф|зинно| п|дготовленост| аб|тур|снт1в лду Б}{! з

спец!альноот1 <[1о>тсе>кна безпека> зд|йснено на навчально-спортивн!й баз1

ун1верситец. |{ротеотовано 202 особи чолов1чо] стат|, в|ком 18-21 р1к.



з

[{1: час :осл|дження було застосовано так| \1ето-]11: анал|з 1узагальнення

рез\:.1ьтат|в тестових вправ, метод ресстрац|| просторов11х, часових параметр|в

тестов]1х контрольних вправ' методи математ11чнот статт1ст11ки.

[1отреба у пор!вняльному анал!з| виконання тестовт1х вправ з ф1зинно?

п]:готовки аб!тур|снт|в виникла для по_]а1ь!;о, корекш|!' навчально-

тренувальних занять, с11рямованих на []'- 9:: цення р|вня ф1зиино|

п|дготовленост1 аб1тур!снт|в та курсант|в пр]| [шоквс!та1ьн1]1 атестац{1 з даних

вид|в тестувань. Фц]нтовання р|вня ф1зттнно{ п|:готовктт аб1п р1снт!в на

вступних випробуваннях у лду Бжд зд|йснгова_тась за 200-ба-тьною |шкалого

оц|нговання |\,2)'

Бизначення загально| оц1нки резх.тьтат1в в11конання ф|зшннгтх вправ

розраховувалось за 200-бально!о 1лка--]ою ях с-3!€!Ё1т"т бал, одер)(аний за три

вправи. €ередн|г! ба,_: обчиол!осться як сеге_]нс арттфттетичне число. 9кщо це

число мас десят| частки. то к|нцеве значення обч+тс;тго€ться 1пляхом округлення

з точн!ст}о до ц1ло|. |1ри цьому до 0.5 ба=та окр:'г,1}осться до мен11]ого числа, а

0,51 - до б1льтшого. Резуль1'ати та к1;тьк1сть ба=т1в з ко)1{ного виА} вправ, а тако)|(

загальний быт, одержаний п1д час вттпробъ'вання з оц1нкрт р|вня ф1зинно|

п|дготовки, заносяться до в1:о:тост1 та екзаменац|йного л'1ста. !о
випробування з оц|нки р|вня ф1зттнно? п|дготовленост| допуокаготься

аб|цр1снти т|льки п|сля остаточного в1]сновку тимчасово д1гочо| в|йськово_

л!карсько] :<ом1с1] )/н|верситет\] що]о пр}.1датност1 до навчання [],2].

9кщо хоча б за одну вправ\ отр}1мано |23 балул | менше за 200-ба:тьного

1пкало}о оц|нговання, то вг:проб:'вання з оц!нки р|вня ф1зинно| п1дготовки

вва)1(асться не окладен}1[1. Фт;т;е п|сля проведеного анал|зу результат|в
тестування з ф|зинно| п1дготовк|1 аб|тур1снти склал|.: ]спттт за р|зним р1внем

п1дготовки.

Ёа п1дстав] проведення математично-статистичного опрацговання

результат|в тестування аб1тур|снт|в визначено наступн| показники, як]

представлен! в табл. 1.



1аблиця
[[ор|внялъний анал1з результат|в тесцванн'1 з ф1зинно| п1дготовки

аб|тт р1снт1в -|{ьв|воького дер)кавного ун1верс11тету безпеки >киттсд1яльност|
\1нс :"кра|ни з опец1альност! <[[о>ке>кна безпека) \.про.]овхс 2008-2009 р.
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|1рш.ш!пэт<а" 1- середнс значення

Анал|зугоии середн| результати теотових вправ з ф|зияно| п|дготовки

аб1тур1снт|в -||ьв|воького державного ун|верс1ттец безпеки я(иттсд]яльност|

мнс )/кра!ни з спец;штьност{ <[[о;т<е;тсна безглека) упродовх{ 2008-2009 рр'
доц1льно за3начити' що середн] результати з п|дтягув ання, б1ц на 100 м, б|гу на

1000 м в1дпов|да}оть доотатньому р1внго ф|зинно| п|дготовленост| аб|тур|снт1в.

Ёа п|дстав] цього анал1зу сл|д вказати на неоднор|дн1оть р1вня ф|зинно|
п|дготовленост1 ус|х протестованих. [1роол1дковусться покращення результат|в

у б1гу на 100 м (х-0,1 с:6 бал1в), в|дпов|дно середн1й загальний результат
покращив ся на 8 бал|в. Але необх1дно звернути увац на пог1р1шення середн1х
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рез\.1ьтат1в тесцвань з п|дтяцвання (-1 раз : 3 ба;ти) тау б1ц на 1000 м (-6 с :
-1 ба-ттт ).

[1роанал!зований протокольний матер1ал надас :тоясцив1сть зд|йснговати

потр1бний п|дх|д у п|дготовц! майбутн|х аб!тур1снт|в та корекц1| навча]1ьно-

тренува.,1ьного процесу курсант1в пер1пого курсу навчання для подаль1пого

прогресу у |хньому ф!зинному розвитку та пор|вня;тьному анал|з]

щоквартально1 атестац|| з ф|зинного виховання, яка в}1значена наказом л9 10

в1д 05.08.2004 р. йЁ€ }кра|н:т [3].

Бшсновкш"

|{роведено анач|з р|вня ф!зинно| п|дготовленост| аб|тур1снт1в |!)/
Бжд у 2008_2009 р'' а са\1е математично-статистичне ог[рацговання

результат|в тесц вань. яке показус сильн] та олабк1 оторони у
;т1дготовц! до всть'пного ]сптттъ' з ф|згтнно| п1дготовки аб|тур|снт!в та

виявляе необх|дн|сть корекц]1' певнгтх ф|зинних вправ у навча_т1ьно-

тренувальному прошес| аб!ц р!снт|в з .]остатн1м та н!1зьким р|внем

ф|зинно| п]дготовленост1 \ про]ов7к перш]ого року навчання.

Бизначено потребу у п|:вттгценн! р|вня ф1зиннот п|дготовленост|

курсант|в лду Бжд пер11]ого року навчання, а оаме: розвитку сили

м'яз|в верхнього плечового поясу (тестова вправа п|дтягування) та

витривалост! (тестова вправа б1г на 1000 м).

"71тл':ератт':1,ра.'

; Ёаказ й|н!стерства осв!трт |на\ктт )/кра{нгт в!д 25.12.2001 л!1172 "|]ро

затверд}кення }мов прийошту до вищих навча^г1ьних заклад1в )/кра|ни".

2. Ёаказ мнс !кра|ни в1д 09.03.2006 ю 126 ..[{ро затверд}1(ення }мов

прийому та порядку в1дбору на навчання до вищ1]х навча_г1ьнгтх заклад|в

мнс }кра|ни'' (з зм|нами та доповненнями) та €татуц [{ьв|вського

дерх{авного ун1верситец безпеки я<иттед|яльност! .
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3. Ёаказ мнс }кра|ни в!д 05.08.200.+ -\ъ 10 ''Ёастанова з ф|зинно}

п|дготовки особового складу мнс 9кра|нтт".


