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Вивчали значення показників загальної фізичної
підготовленості дівчат – майбутніх офіцерів різних
воєнізованих формувань України під час першого року
навчання у відповідній військовій академії. Мета
дослідження полягала у встановленні наявності або
відсутності статистично значної розбіжності у значеннях
показників загальної фізичної підготовленості дівчат –
майбутніх офіцерів-прикордонників та майбутніх офіцерів
Збройних сил України під час першого року навчання у
відповідній військовій академії. Матеріал і методи. У
дослідженні взяло участь 108 дівчат 17–18 років. На початку
і наприкінці навчального року визначали результати у
тестах, що дозволяли оцінити стан розвитку рухових якостей
та були показниками загальної фізичної підготовленості
дівчат. Такими якостями були: сила м’язів-згиначів кисті,
статична силова витривалість, швидкісні якості, вибухова
сила м’язів нижніх кінцівок, рухливість у поперековому
відділі хребта, координація в циклічних локомоціях, аеробна
витривалість. Використані тести відповідали наявним
метрологічним вимогам і рекомендувалися практикою
фізичного виховання. Результати. Результати тестування
свідчили про існування спільних ознак та особливостей
у змінах показників загальної фізичної підготовленості
дівчат – майбутніх офіцерів-прикордонників і Збройних
сил України протягом першого року навчання у військових
академіях. Висновки. Одержані дані необхідно враховувати
при формуванні та реалізації змісту фізичного виховання
дівчат – майбутніх офіцерів-прикордонників і Збройних сил
України. На підставі одержаних даних доцільно оптимізувати
нормативи оцінки фізичної підготовленості дівчат та
конкретизувати ту частину змісту фізичного виховання, що
пов’язана з майбутньою професійною діяльністю.
Ключові слова: фізична підготовленість, порівняння,
дівчата, майбутні офіцери, військова академія.

Вступ
Фізична підготовка, як складова фізичного вихо
вання майбутніх офіцерів будь-якого воєнізованого
формування України, є одним із чинників, що визначає
якість їхнього професійного становлення під час
навчання у військовій академії (ВА) [1; 13; 14; 16; 26].
На сучасному етапі мета фізичної підготовки дів
чат – майбутніх офіцерів полягає у формуванні і
розвитку якостей, що забезпечують високий рівень
індивідуальної військово-професійної майстерності
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Abstract. The significance of indicators of general physical
preparedness of girls-future officers of various paramilitary
formations of Ukraine during the first year of study at a relevant
military academy was studied. The purpose of the study was
to establish the presence or absence of statistically significant
differences in the values of indicators of general physical fitness
of girls-future border officers and future officers of the Armed
Forces of Ukraine during the first year of study at a relevant
military academy. Material and methods. The study involved 108
girls aged 17–18. At the beginning and at the end of the school
year, the results were determined in tests that allowed to assess
the state of development of motor skills and were indicators of the
general physical fitness of girls. These qualities were: strength of
the flexor muscles of the hand, static strength endurance, speed
qualities, explosive strength of muscles of the lower extremities,
mobility in the lumbar spine, coordination in cyclic locomotions,
aerobic endurance. The tests showed the existing metrological
requirements and were recommended by the practice of physical
education. Results. The test results showed the existence of
common features and peculiarities in the changes of indicators
of general physical fitness of girls - future border officers and the
Armed Forces of Ukraine during the first year of study at military
academies. Conclusions. The obtained data must be taken into
account in the formation and implementation of the content of
physical education of girls - future border officers and the Armed
Forces of Ukraine. Based on the obtained data, it is advisable to
optimize the standards for assessing physical fitness of girls and
to specify the part of the content of physical education that is
related to future professional activities.
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сучасного воїна, – миттєвої оцінки ситуації, швидкості,
точності й маневреності дій, фізичної і розумової
витривалості [11, с. 3]. При цьому, підсумком фізич
ної підготовки є відповідна підготовленість, яку при
врахуванні майбутньої професійної діяльності поді
ляють на загальну і спеціальну [22; 23].
Результати наявних досліджень засвідчують недос
татню ефективність фізичного виховання у ВА в аспекті
належної підготовленості майбутніх дівчат – майбутніх
офіцерів до професійної діяльності [7; 13; 17; 18].
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Проте дотепер поодинокими і певною мірою неодно
значними є дані про динаміку показників фізичної
підготовленості дівчат – майбутніх офіцерів під час
навчання у ВА [3; 5; 20; 21]. Але наявні дані не дають
відповідь на питання про розбіжність значень показ
ників загальної фізичної підготовленості дівчат –
майбутніх офіцерів, які навчаються у ВА різного
відомчого підпорядкування, зокрема Збройних сил
України (ЗСУ) та Державної прикордонної служби
України. Наведена інформація засвідчує необхідність
проведення досліджень в означеному напрямі.
Матеріал і методи дослідження
Мета дослідження полягала у встановлені наяв
ності або відсутності розбіжності в значеннях показ
ників загальної фізичної підготовленості дівчат –
майбутніх офіцерів під час першого року навчання у
різних ВА. Поставленої мети досягали використанням
комплексу адекватних методів дослідження. Зокрема,
для опрацювання документальних і літературних
джерел інформації використовували загальнонаукові
методи, а саме аналіз, синтез, систематизацію,
узагальнення [4; 24].
Для одержання необхідних емпіричних даних
було використано педагогічні методи дослідження,
а саме педагогічне тестування [24; 30]. При цьому,
враховували положення Гельсінської декларації Все
світньої асоціації медичних працівників (WMA-2013)
про етичні засади медичних досліджень за участі
людей. Щодо використаних тестів, то вони дозво
ляли оцінити стан розвитку основних рухових якостей.
Так, динамометрія кисті провідної руки дозволяла
оцінити стан розвитку сили м’язів-згиначів кисті,
за допомогою тесту «вис на зігнутих руках хватом
знизу» визначали стан розвитку статичної силової
витривалості м’язів-згиначів плеча, за допомогою
тесту «біг на 30 м» – швидкісні якості, «стрибка в
довжину з місця» – вибухову силу м’язів нижніх кін
цівок, «нахил уперед сидячи» – рухливість у попе
рековому відділі хребта, «човниковий біг 4х9 м» –
координацію в циклічних локомоціях, «12-хвилинний
біг на максимальну відстань» – аеробну витри
валість. Усі використані тести відповідали існуючим
метрологічним вимогам [8; 12] і характеризувались
як найпоширеніші у практиці наукових дослід
жень з фізичного виховання різних груп населення
[9; 15; 19]. Усі використані прилади, а саме кистьо
вий динамометр КД-90, секундомір «Seiko», санти
метрова стрічка та лінійка були сертифіковані метро
логічним контролем.
Одержані під час тестування емпіричні дані опра
цьовували адекватними методами математичної
статистики, зокрема які дозволяли визначити ос

новні одномірні статистики та перевірити характер
розподілу цих даних у досліджуваних вибірках.
В останньому випадку застосували λ-критерій Колмо
горова-Смірнова [24, с. 178], а при порівнянні двох
середніх, визначених у пов’язаних і непов’язаних
вибірках, – t-критерій Стьюдента з критичною межею
на рівні від α=0,05 [24; 31].
Що стосується організації дослідження, то тут від
значаємо таке: було залучено 108 дівчат 17–18 років,
із яких 54 розпочали навчання у Національній академії
державної прикордонної служби України імені Бог
дана Хмельницького (надалі – майбутні офіцериприкордонники), інших 54 – у Національній академії
сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного
(надалі – майбутні офіцери ЗСУ). Тестування прово
дили до початку та наприкінці першого року навчання
дівчат у ВА, відбувалося воно у вільний від навчання
час у формі змагань.
Результати дослідження
У вибірці дівчат – майбутніх офіцерів-прикордон
ників та вибірці дівчат – майбутніх офіцерів ЗСУ резуль
тати кожного проведеного тесту проаналізували з
позиції характеру розподілу таких даних. Встановили,
що в усіх випадках розподіл даних відповідав нор
мальному. Це дозволяло у подальших дослідженнях
використовувати t-критерій Стьюдента.
Опрацювання одержаних даних з позиції зміни
результатів у використаних тестах протягом навчаль
ного року засвідчило таке. У дівчат – майбутніх офіце
рів-прикордонників на статистично значущу величину
змінилися значення показника швидкісних якостей,
рухливості у поперековому відділі хребта, координації
в циклічних локомоціях та аеробної витривалості
(табл. 1).
Зміна у стані розвитку швидкісних якостей, навпаки
була негативною, адже результат у тесті наприкінці
навчання був гіршим, аніж на початку, на 4 % (р < 0.05).
Натомість, рухливість у попереку поліпшилася на 25,2 %
(р < 0.01), координація в циклічних локомоціях – на
5,4 %, аеробна витривалість – на 8,6 % (р <0.001).
Що стосується інших досліджуваних рухових якос
тей, то виявлені у значеннях зміни засвідчували лише
певну тенденцію, адже розбіжність була статистично
недостовірною (р > 0.05). Але в усіх випадках тенденція
зміни була позитивною, а стосувалася вона вибухової
сили м’язів нижніх кінцівок, абсолютної м’язової сили і
статичної силової витривалості.
У показниках загальної фізичної підготовле
ності дівчат – майбутніх офіцерів ЗСУ виявили дещо
інші величини приросту результатів у досліджу
ваних складових загальної фізичної підготовленості
(табл. 2).
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Таблиця 1 – Зміни у показниках загальної фізичної підготовленості дівчат – майбутніх офіцерів-прикордонників протягом
першого року навчання у ВА, (n=54)
На
початку

Показник фізичної підготовленості

Наприкінці

Зміна значення
( x 1 ─ x 2)

в абс.
велич.

Достовірність
розбіжності, (t)

x1

m

x2

m

Біг 30 м, с

6,76

0,08

7,03

0,08

0,27

– 4,0

2,39*

Динамометрія кисті провідної руки, кг

22,4

0,37

23,6

0,61

1,2

5,4

1,68

Стрибок у довжину з місця, см

181,5

1,41

185,1

1,95

3,6

2,0

1,25

Нахил уперед сидячи, см

12,7

0,38

15,9

0,51

3,2

25,2

3,58**

Човниковий біг 4х9 м, с

11,71

0,06

11,09

0,09

– 0,62

5,4

5,74***

12-хвилинний біг, м

1873,1

19,7

2035,1

30,71

162,0

8,6

4,53***

Вис на зігнутих руках, с

16,22

0,95

18,41

1,12

2,19

13,5

1,47

у%

П р и м і т к а. Значення t-критичного для пов’язаних вибірок при n=54: на рівні р <0.05 – 1,98, на рівні р <0.01 – 2,63, на рівні р <0.001 – 3,39;
позначено «*» – р<0.05; «**» – р<0.01; «***» – р<0.001

Таблиця 2 – Зміни у показниках загальної фізичної підготовленості дівчат – майбутніх офіцерів ЗСУ протягом першого року
навчання у ВА, (n=54)
На
початку

Показник фізичної підготовленості

Наприкінці

Зміна значення
( x 1 ─ x 2)

Достовірність
розбіжності, (t)

в абс.
велич.

у%

0,08

0,17

– 2,5

1,42

24,3

0,46

1,6

7,0

2,46*

1,45

182,3

1,41

1,5

0,8

0,74

11,9

0,37

15,0

0,42

3,1

26,1

5,54***

Човниковий біг 4х9 м, с

11,63

0,06

11,11

0,06

– 0,52

4,5

6,5***

12-хвилинний біг, м

1892,2

19,8

2060,7

24,59

168,5

8,9

5,34***

Вис на зігнутих руках, с

15,68

0,68

18,17

1,0

2,49

15,9

2,06*

x1

m

x2

m

Біг 30 м, с

6,85

0,09

7,02

Динамометрія кисті провідної руки, кг

22,7

0,46

Стрибок у довжину з місця, см

180,8

Нахил уперед сидячи, см

П р и м і т к а. Значення t-критичного для пов’язаних вибірок при n=54: на рівні р <0.05 – 1,98, на рівні р <0.001 – 3,39; позначено «*» – р<0.05;
«**» – р<0.01; «***» – р<0.001

Так, приріст рухливості у попереку склав 26,1 %
(р < 0.001), приріст статичної силової витривалості –
15,9 % (р <0.01), координації в циклічних локомоціях –
4,5 %, аеробної витривалості – 8,9 % (р <0.001). При
цьому, на 7 % збільшилася абсолютна м’язова сила
дівчат (р <0.05), тоді як швидкісні якості виявили тільки
тенденцією до зміни. Остання, хоча і була негативною
(погіршення на 2,5 %; р > 0.05), але враховуючи ста
тистично недостовірну зміну значень показника від
значили, що розвиток цієї рухової якості залишився на
досягнутому раніше рівні.
Аналогічний результат одержали у зміні вибухової
сили м’язів нижніх кінцівок, за винятком того, що
величина зміни у значенні показника становила 0,8 %
і засвідчувала хоча і позитивну, але тільки тенденцію
(р >0.05).
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Порівнюючи зміни у значеннях показників загаль
ної фізичної підготовленості дівчат – майбутніх офі
церів-прикордонників та ЗСУ відзначили, що в обох
досліджуваних вибірках відбулося суттєве поліпшення
аеробної витривалості, гнучкості, координації в цик
лічних локомоціях дівчат.
Водночас, у зміні показників загальної фізичної
підготовленості дівчат – майбутніх офіцерів-прикор
донників та ЗСУ виявили особливості, які пов’язували
саме із застосуванням чинних організації і реалізації
змісту фізичного виховання. Так, у дівчат – майбутніх
офіцерів-прикордонників відбулося підвищення рів
ня розвитку швидкісних якостей, тоді як у дівчат –
майбутніх офіцерів ЗСУ – рівень залишився таким
самим, як і на початку начального року. Аналогічну
особливість зміни значень показника, але вже на
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x1

m

x2

m

7,03

0,08

7,02

0,08

0,1

Динамометрія кисті
провідної руки, кг

23,6

0,61

24,3

0,46

0,81

Стрибок у довжину
з місця, см

185,1

1,95

182,3

1,41

1,16

Нахил уперед
сидячи, см

15,9

0,51

15,0

0,42

1,36

Човниковий біг
4х9 м, с

11,09

0,09

11,11

0,06

0,18

2035,1 30,71 2060,7 24,59

0,65

18,41

0,09

Біг 30 м, с

x1

m

x2

m

Достовірність
розбіжності (t)

Майбутні
офіцери ЗСУ

Майбутні
офіцериприкордонники

Таблиця 3 – Достовірність розбіжності двох середніх у
показниках загальної фізичної підготовленості
дівчат – майбутніх офіцерів-прикордонників
(n=54) та ЗСУ (n=54) на початку навчання у ВА

12-хвилинний
біг, м

6,76

0,08

6,85

0,09

0,75

Вис на зігнутих
руках, с

Динамометрія кисті
провідної руки, кг

22,4

0,37

22,7

0,46

0,51

Стрибок у довжину
з місця, см

181,5

1,41

180,8

1,45

0,35

Нахил уперед
сидячи, см

12,7

0,38

11,9

0,37

1,51

Човниковий біг
4х9 м, с

11,71

0,06

11,63

0,06

1,0

12-хвилинний
біг, м

1873,1 19,7 1892,2 19,8

0,71

Вис на зігнутих
руках, с

16,22

0,46

Показник
фізичної
підготовленості

Біг 30 м, с

Достовірність
розбіжності (t)

Показник
фізичної
підготовленості

Майбутні
офіцери ЗСУ

Таблиця 4 – Достовірність розбіжності двох середніх у
показниках загальної фізичної підготовленості
дівчат – майбутніх офіцерів-прикордонників
(n=54) та ЗСУ (n=54) наприкінці першого року
навчання у ВА
Майбутні
офіцериприкордонники

користь останніх, встановили у статичній силовій
витривалості та абсолютній м’язовій силі.
Ураховуючи виявлені особливості, порівняли зна
чення показників дівчат – майбутніх офіцерів-прикор
донників та ЗСУ, якими вони відзначалися на початку
та наприкінці першого року навчання у ВА, тобто після
використання чинних організації і реалізації змісту
фізичного виховання.
Одержані дані свідчили, що на початку навчання у
ВА не було жодного значення показника рухової якості,
який в одній досліджуваній вибірці відрізнявся би від
встановленого в іншій вибірці (табл. 3).

1,12

18,17

1,0

П р и м і т к а. Значення t-критичного для непов’язаних вибірок при
n=54: на рівні р <0.05 – 1,98, на рівні р <0.01 – 2,63, на
рівні р <0.001 – 3,39

0,95

15,68

0,68

П р и м і т к а. Значення t-критичного для непов’язаних вибірок при
n=54: на рівні р <0.05 – 1,98, на рівні р <0.01 – 2,63, на
рівні р <0.001 – 3,39

Зазначене є свідченням того, що в дівчат майбутніх
офіцерів-прикордонників рівень розвитку кожної
рухової якості був однаковим із рівнем розвитку цих
якостей, але у дівчат – майбутніх офіцерів ЗСУ.
Використання цими дівчатами чинних способів
організації і реалізації змісту фізичного виховання
під час першого року навчання у ВА призвело
до змін у значеннях показників досліджуваних
рухових якостей. Але виявлені зміни за значеннями
були практично однаковими в дівчат – майбутніх
офіцерів-прикордонників та майбутніх офіцерів ЗСУ
(табл. 4).

Дискусія
Одним із компонентів готовності дівчат – майбутніх
офіцерів до високоякісної професійної діяльності є
належна фізична підготовленість [10; 11]. Проте наявні
дані [3; 5; 29] свідчать про відмінну від необхідної
дієвість чинних підходів до формування і реалізації
змісту фізичного виховання дівчат у досягненні
високого рівня їх фізичної підготовленості. Зокрема,
у 50,1 % військовослужбовців-жінок вона є низькою;
відрізняються від нормативних також значення
функціональних показників і фізичного розвитку.
Деякі причини такого результату дослідники [6;
7; 13; 17; 27] пов’язують із незавершеністю наукового
обґрунтування спеціальної спрямованості фізичного
виховання дівчат – майбутніх офіцерів під час навчання
у ВА; недостатнім урахуванням специфіки майбутньої
професійної діяльності таких дівчат; відсутністю у змісті
їх фізичного виховання вправ на силову витривалість
різних груп м’язів.
Результати проведеного дослідження підтверджу
ють інформацію про відмінний від необхідного стан
розвитку рухових якостей, що входять до складу
загальної фізичної підготовленості дівчат – майбутніх
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офіцерів-прикордонників та майбутніх офіцерів ЗСУ.
Одержані результати свідчать також про суттєве
поліпшення у цих дівчат аеробної витривалості,
гнучкості та координації в циклічних локомоціях.
У зв’язку з останнім використано інформацію
дослідників [2; 19] про те, що у дівчат 17–18 років
означені рухові якості знаходяться в сенситивному
періоді свого розвитку. Іншими словами, однією з
основних причин одержаного результату є вплив
засобами і методами фізичного виховання на аеробну
витривалість, гнучкість і координацію в циклічних
локомоціях дівчат у період, що є сенситивним для
такого впливу.
З іншого боку, проведеним дослідженням встанов
лено особливості в зміні значень показників загальної
фізичної підготовленості дівчат – майбутніх офіцерівприкордонників та майбутніх офіцерів ЗСУ. Маємо
на увазі те, що у перших відбулося підвищення рівня
розвитку швидкісних якостей, тоді як у других він
залишився таким самим, як на початку начального
року. Аналогічною особливістю, але вже на користь
дівчат – майбутніх офіцерів ЗСУ, відзначалася статична
силова витривалість та абсолютна м’язова сила (див.
табл. 1 і 2).
У зв’язку з одержаним результатом відзначаємо,
що зазначені рухові якості не знаходяться у
сенситивному періоді свого розвитку [2; 19]. Але, за
інформацією дослідників [16; 25; 28] вплив засобами
і методами фізичного виховання на рухову якість
може забезпечити зростання її рівня навіть, якщо вона

знаходиться у критичному періоді; приріст, разом із
тим, буде меншим, аніж у випадку цілеспрямованого
впливу на цю якість в сенситивному періоді.
Ураховуючи вищезазначену інформацію відзначили,
що однією з провідних причин одержаного результату
є застосування чинних організації і реалізації змісту
фізичного виховання дівчат – майбутніх офіцерівприкордонників та майбутніх офіцерів ЗСУ під час
першого року навчання у ВА.
Висновки
1. Проведеним дослідженням встановлено
відсутність суттєвої розбіжності в розвитку рухових
якостей дівчат – майбутніх офіцерів-прикордонників
та майбутніх офіцерів ЗСУ на початку і наприкінці
першого року навчання у ВА. Це дає підстави для
об’єднання таких емпіричних даних кожної вибірки
для формування однієї об’єднаної.
2. Чинні організація, зміст фізичного виховання і
способи його реалізації у досліджуваних ВА відзна
чаються резервом у аспекті підвищення рівня загальної
фізичної підготовленості дівчат – майбутніх офіцерів
під час першого року навчання.
Подальші дослідження необхідно спрямувати
на вивчення динаміки показників загальної фізичної
підготовленості в об’єднаній вибірці дівчат – майбутніх
офіцерів протягом усього періоду навчання у ВА,
бажано із застосуванням лонгітюдинального методу
організації такого дослідження.
Конфлікт інтересів. Автори заявляють про відсут
ність конфлікту інтересів.
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