
 Фізичне виховання і спорт 

 464 Український журнал медицини, біології та спорту – 2020 – Том 5, № 4 (26) 

Особливості сучасної бойової діяльності 
Збройних Сил України вимагають від військовос-
лужбовців високого рівня фізичної підготовленості 
та військово-прикладних навичок, тому постає не-
обхідність більш якісної підготовки курсантів – май-
бутніх командирів різної ланки до подальшої про-
фесійної діяльності. Організації освітнього проце-
су, з початку бойових дій в нашій державі, зазнала 
значних змін, адже абітурієнтами при вступі до вій-
ськового коледжу були лише юнаки з числа цивіль-
ної молоді, але на сьогоднішній момент до на-
вчального закладу вступають також військовослуж-
бовці служби за контрактом. Ці зміни призвели до 
того, що з першого дня після вступу в одній на-
вчальній групі (підрозділі) навчаються курсанти з 
різним рівнем базової військової та фізичної підго-
товки – цивільна молодь, яка має нижчий рівень 
військової та фізичної підготовленості в порівнянні 
з військовослужбовцями служби за контрактом.  

Мета дослідження – проаналізувати рівень 
загальної фізичної підготовленості курсантів війсь-
кового коледжу сержантського складу.  

У дослідженні прийняли участь 94 курсанти 
Військового коледжу сержантського складу, з яких: 
48 курсантів з числа цивільної молоді та 46 курсан-
тів-військовослужбовців служби за контрактом. 
Аналіз динаміки рівня загальної фізичної підготов-
леності курсантів показав, що на початку експери-
менту результати виконання вправ на силу та ви-
тривалість в першій контрольній групі достовірно 
кращі в порівнянні з другою контрольною групою 
(t=2,50-2,66; р<0,05). Визначено, що в кінці експе-
рименту результати виконання вправ в другій конт-
рольній групі достовірно гірші від першої групи 
(t=2,27-2,87; р<0,05-0,01).  

Проведені дослідження показали що, на всіх 
етапах експерименту рівень загальної фізичної 
підготовленості курсантів – військовослужбовців 
служби за контрактом гірший від курсантів з числа 

цивільної молоді. З’ясовано, що в обох групах  
динаміка показників з вправ загальної фізичної 
підготовленості має позитивний характер, але дос-
товірна різниця відсутня, що засвідчує недостатню 
ефективність діючої програми з фізичної підготовки 
незалежно від категорії курсантів. 

Ключові слова: фізична підготовка, курсант, 
військовослужбовець, військовий коледж. 

 
Зв'язок роботи з науковими програмами, 

планами, темами. Дослідження проведено у від-
повідності до плану наукової і науково-технічної 
діяльності Головного управління підготовки Зброй-
них Сил України на 2018-2019 рік за темою науково-
дослідної роботи «Теоретико-методичні засади 
фізичної підготовки у ВВНЗ І-ІІ рівня акредитації», 
шифр «Коледж», № державної реєстрації 
0119U002382. 

Вступ. Враховуючи досвід бойових дій нашої 
держави та інших країн слід зазначити, що ведення 
бою вимагає більш високого рівня фізичної підгото-
вленості військовослужбовців та підрозділів [1]. 
Для успішних дій у бою все більшого значення на-
бувають витривалість, швидкість і рішучість атаки 
переднього краю оборони противника, здатність 
військовослужбовців швидко пересуватися по по-
лю бою, долати перешкоди та вміло діяти у ближ-
ньому бою. Аналізуючи особливості бойової 
(професійної) діяльності Збройних Сил України, які 
вимагають від військовослужбовців високого рівня 
фізичної підготовленості та військово-прикладних 
навичок, постає необхідність більш якісної підго-
товки курсантів – майбутніх командирів до профе-
сійної діяльності [2, 3]. 

Сучасні науковці [4, 5] зазначають, що прогре-
сивні зміни форм бойового застосування підрозді-
лів та збільшення чисельності військовослужбовців 
Збройних Сил України створили нагальну пробле-
му всебічного реформування процесу навчання та 
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виховання курсантів − майбутніх командирів різної 
ланки – від сержанта до офіцера, адже жоден під-
розділ не може ефективно функціонувати без якіс-
ного керівництва. 

У дослідженнях вчених [6, 7] щодо організації 
навчального процесу визначено, що до початку 
бойових дій в нашій державі, абітурієнтами при 
вступі до військового коледжу сержантського скла-
ду були лише юнаки з числа цивільної молоді, але 
на сьогоднішній момент до навчального закладу 
вступають також військовослужбовці служби за 
контрактом, які мають інший рівень фахової та фі-
зичної підготовленості в порівнянні з цивільною 
молоддю. Ці фактори, своєю чергою, знижують 
ефективність діючої системи військово-
професійної підготовки, а також тренувального 
процесу під час занять з фізичної підготовки.  

Таким чином, актуальним питанням постає 
визначення динаміки фізичної підготовленості кур-
сантів за фізичними якостями з метою подальшого 
удосконалення змісту фізичної підготовки військо-
вих коледжів сержантського складу з урахуванням 
категорій військовослужбовців.  

Мета дослідження: проаналізувати рівень 
загальної фізичної підготовленості курсантів війсь-
кового коледжу сержантського складу. 

Завдання дослідження: 
1. Визначити динаміку рівня загальної фізичної 

підготовленості курсантів військового коледжу 
сержантського складу. 

2. Провести порівняльний аналіз показників загаль-
ної фізичної підготовленості курсантів з ураху-
ванням категорій військовослужбовців. 
Матеріал та методи дослідження. Теоретичні 

методи (аналіз та узагальнення літературних дже-
рел) – для розкриття суті проблеми; педагогічні 
методи (спостереження, тестування) – для визна-
чення динаміки рівня загальної фізичної підготов-
леності курсантів першого курсу навчання військо-
вого коледжу; методи математичної статистики – 
для обробки експериментальних даних та  
оцінювання достовірності. Обчислення результатів 
дослідження було проведено з використанням про-
грами Microsoft Office Excel. Достовірність відмін-
ностей між показниками вибірок перевірялась за 
допомогою t-критерію Стьюдента і вважались ста-
тистично значущою при р<0,05-0,01. 

В дослідженні прийняли участь 94 курсанти 
першого курсу навчання Військового коледжу сер-
жантського складу Національної академії сухопут-
них військ, з яких: 48 курсантів з числа цивільної 
молоді (КГ1) та 46 курсантів-військовослужбовців 
служби за контрактом (КГ2). 

Тестування (1 – початок першого семестру, 2 – 
кінець першого семестру) проводилось за загаль-

новідомими вправами та умовами їх виконання, які 
передбачені Тимчасовою настановою з фізичної 
підготовки в Збройних Силах України (ТНФП-2014) 
[8], а саме: біг на 100 метрів, підтягування на пере-
кладині, згинання та розгинання рук в упорі лежачи 
та біг на 3000 метрів.  

Біг на 100 м. Вправа виконувалася на рівному 
майданчику з асфальтованим покриттям з високого 
старту; одна спроба. Результат фіксувався елект-
ронним секундоміром «CASIO» з точністю до 0,1 с. 

Підтягування на перекладині. Вправа викону-
валася з вихідного положення – вис хватом зверху 
на прямих руках, ноги разом. Порядок виконання: 
згинаючи руки, підняти тіло одним рухом до поло-
ження “підборіддя вище від перекладини”, повніс-
тю розгинаючи руки, опуститися у вихідне поло-
ження (ВП). Рахунок оголошується після фіксації 
ВП і є дозволом на продовження виконання впра-
ви. Військовослужбовцям надавалася одна спроба. 
Результатом є кількість правильно виконаних по-
вторень. 

Згинання і розгинання рук в упорі лежачи. 
Вправа виконувалася з вихідного положення: упор 
лежачи, руки паралельно, кисті вперед, тіло пряме, 
ноги разом, спираючись на носки. Згинаючи руки, 
опустити пряме тіло до положення проходження 
грудьми площини прямого кута між плечима та 
передпліччями, повністю розгинаючи руки вийти у 
ВП, рахунок оголошується після фіксації ВП. До-
зволяється робити зупинку для відпочинку у ВП. 
Забороняється: згинати та прогинати тіло, торкатися 
підлоги ще будь-якою частиною тіла, розводити та 
підтягувати ноги. При одночасному торканні підлоги 
грудьми, животом, ногами вправа припиняється. 

Біг на 3000 м. Вправа виконувалася на рівній 
місцевості (по стадіону). Довжина одного кола – 
400 м. Дистанція бігу дорівнює 7,5 кіл навколо ста-
діону. Військовослужбовцям надавалася одна 
спроба. Результат фіксувався електронним секун-
доміром «CASIO» з точністю до 1 с.  

Проведення дослідження не суперечить нор-
мам українського законодавства та відповідає ви-
могам Закону України «Про наукову і науково-
технічну діяльність» від 26 листопада 2015 року 
№ 848-VIII. Кожен учасник підписував інформовану 
згоду на участь у дослідженні, і вжиті всі заходи 
для забезпечення анонімності учасників. 

Результати дослідження. Аналіз показників в 
бігу на 100 м курсантів показав, що середні резуль-
тати на початку експерименту становлять: КГ1 – 
14,3 с, КГ2 – 14,4 с та в кінці дослідження КГ1 – 
14,0 с, КГ2 – 14,2 с (табл. 1). Порівняльний аналіз 
показників виконання вправи курсантами під час 
першого і другого контрольного тестування пока-
зав, що в курсантів першої контрольної групи  
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результати на другому етапі дослідження погірши-
лись на 0,3 с (t=1,77; р>0,05) та в КГ2 на 0,2 с 
(t=1,75; р>0,05). Порівняльний аналіз показників 
між КГ1 і КГ2 надав змогу визначити, що на початку 
і в кінці дослідження достовірна різниця між показ-
никами груп відсутня (t=1,13-1,16; р>0,05). 

Дослідження показників в підтягуванні на пере-
кладині курсантів показали, що позитивні зміни 
відбулись в обох групах, але достовірного покра-
щення не виявлено (табл. 1). Так, результати вико-
нання вправи КТ1 протягом дослідження покращи-
лись на 0,8 рази (t=1,43; р>0,05). Аналіз показників 
виконання вправи курсантів КГ2 засвідчив покра-
щення результату на 0,9 рази (t=1,46; р>0,05). По-
рівняльний аналіз показників КТ1 і КТ2 показав, що 
в курсантів КТ1 (цивільна молодь) результати на 
початку дослідження достовірно кращі в порівнянні 
з КТ2 на 1,2 рази (t=2,50; р<0,05).  

Аналіз показників курсантів в згинанні та розги-
нанні рук в упорі лежачи за час проведення дослі-
дження показав, що середні арифметичні резуль-
тати на початку дослідження становлять: КГ1 – 
38,0 разів, КГ2 – 35,2 рази та в кінці КГ1 – 
39,5 рази, КГ2 – 37,0 рази (рис. 1). Порівняльний 
аналіз показників виконання вправи курсантами під 

час першого і другого контрольного тестування 
показав, що в курсантів першої контрольної групи 
результати в кінці дослідження в порівнянні з поча-
тком покращились на 1,5 рази (t=1,38; р>0,05). Та-
кож з’ясовано, що в КГ2 результати виконання 
вправи покращились на 1,8 рази (t=1,69; р>0,05), 
але достовірного покращення результатів в обох 
групах не виявлено. Порівняльний аналіз показни-
ків між КГ1 і КГ2 надав змогу визначити, що на по-
чатку дослідження результати в КГ1 достовірно 
кращі від КГ2 на 2,8 рази (t=2,66; р<0,05). Аналіз 
результатів КГ1 та КГ2 під час другого контрольно-
го тестування показав, що в першій контрольній 
групі показники також достовірно вищі ніж в КГ2 на 
2,5 рази (t=2,27; р<0,05). 

Аналіз результатів курсантів в бігу на 3000 мет-
рів за час проведення дослідження показав, що 
середні арифметичні результати на першому конт-
рольному тестуванні становлять: КГ1 – 852,5 с,  
КГ2 – 875,5 с та на другому КГ1 – 837,6 с, КГ2 – 
864,3 с (табл. 2). Аналіз показників виконання бігу 
на 3000 метрів курсантами під час першого і друго-
го контрольного тестування показав, що в курсантів 
першої контрольної групи результати в кінці дослі-
дження в порівнянні з початком недостовірно пок-
ращились на 14,9 с (t=1,47; р>0,05). Установлено, 
що в другої контрольної групи результати виконан-
ня вправи покращились на 11,2 с (t=1,39; р>0,05), 
але достовірної різниці результатів не виявлено.  

Порівняльний аналіз показників виконання 
вправи між КГ1 і КГ2 надав змогу визначити, що на 
початку дослідження результати в першій конт-
рольній групі достовірно кращі від КГ2 на 23,0 с 
(t=2,56; р<0,05). Аналіз результатів КГ1 та КГ2 під 
час другого тестування показав, що в першій конт-
рольній групі показники також достовірно вищі ніж 
в КГ2 на 26,7 с (t=2,87; р<0,01). 

Таблиця 1 – Динаміка показників виконання вправ на швидкість та силу курсантів військового коледжу 

  

КГ1 (n=48) КГ 2 (n=46) 
Р КГ1-КГ2 
початок 

досліджен-
ня 

Р КГ1-КГ2 
кінець  

досліджен-
ня 

початок 
дослі-
дження 

Р 
початок / 
кінець 

дослідження 

кінець 
дослі-
дження 

початок 
дослі-
дження 

Р 
початок / кі-

нець  
дослідження 

кінець 
дослі-
дження 

Біг на 100 метрів, с 

 x 14,3 
t= 1,77 
р>0,05 

14,0 14,4 
t=1,75 
р>0,05 

14,2 
t=1,13 
р>0,05 

t=1,16 
р>0,05 σ 0,74 0,64 0,80 0,68 

m 0,11 0,09 0,12 0,10 

Підтягування на перекладині, рази 

 x 13,8 
t=1,43 
р>0,05 

14,6 12,6 
t=1,46 
р>0,05 

13,5 
t=2,50 
р<0,05 

t=1,56 
р>0,05 σ 2,41 3,00 2,10 3,55 

m 0,35 0,43 0,31 0,52 

Рис. 1. Динаміка показників курсантів в згинанні та  
розгинанні рук в упорі лежачи, рази 

Примітки:      – КГ 1,      – КГ 2. 
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Обговорення отриманих результатів. Нау-
ковці [9, 10], які займались дослідженнями в галузі 
фізичної підготовки Збройних сил України ствер-
джують, що наявний рівень професійної підготов-
леності підрозділів Сухопутних військ не відповідає 
високим вимогам бойової діяльності та виконання 
складних завдань за призначенням, оскільки війсь-
ковослужбовців не витримують значні фізичні та 
психічні навантаження. 

Отримані нами результати тестування загаль-
ної фізичної підготовленості курсантів першого 
курсу навчання підтверджують дані дослідження 
А. М. Одерова, С. С. Федака, М. В. Кузнецова, 2016 
[11], в яких зазначено, що однією із основних при-
чин не ефективного тренувального процесу під час 
навчальних занять з дисципліни «Фізичне вихован-
ня та спеціальна фізична підготовка» у військових 
коледжах є відмінність між рівнем підготовки тих, 
хто навчається, адже з першого дня після вступу у 
вищий військовий навчальний заклад, в одній на-
вчальній групі (підрозділі) навчаються курсанти з 
різним рівнем базової підготовки – цивільна мо-
лодь, яка немає взагалі військової підготовки та 
має набагато нижчий рівень фізичної підготовлено-
сті в порівнянні з «контрактниками».  

Висновки. Результати дослідження щодо ви-
значення динаміки рівня загальної фізичної підго-
товленості курсантів Військового коледжу сержант-
ського складу показали, що на початку результати 
виконання вправ в першій контрольній групі 
(підтягування на перекладині, згинанні та розгинан-
ні рук в упорі лежачи та бігу на 3000 метрів) досто-
вірно кращі в порівнянні з КГ2 (t=2,50-2,66; р<0,05). 
Визначено, що під час другого контрольного тесту-
вання результати виконання вправ в другій конт-
рольній групі (згинанні та розгинанні рук в упорі 
лежачи та бігу на 3000 метрів) достовірно гірші від 
КГ1 (t=2,27-2,87; р<0,05-0,01). Також з’ясовано, що 
в обох групах показники з усіх перевірених вправ 
на другому контрольному тестуванні в порівнянні з 
першим не мають достовірного покращення ре-
зультатів (КГ1, t=1,43-1,77; р>0,05 та КГ2,  
t=1,39-1,75; р>0,05), що свідчить про недостатню 
ефективність діючої програми з фізичної підготовки 
курсантів військового коледжу незалежно від кате-
горії військовослужбовців.  

Перспективи подальших досліджень вбача-
ємо в розроблені програми фізичної підготовки 
курсантів Військових коледжів сержантського скла-
ду Збройних Сил України з урахуванням категорій 
військовослужбовців. 

Таблиця 2 – Динаміка показників курсантів з бігу на 3000 метрів, с 

  

КГ1 (n=48) КГ 2 (n=46) 
Р КГ1-КГ2 
початок до-
слідження 

Р КГ1-КГ2 
кінець 

дослідження 

початок 
дослі-
дження 

Р 
початок / 
кінець  

дослідження 

кінець 
дослі-
дження 

початок 
дослі-
дження 

Р 
початок / 
кінець 

дослідження 

кінець  
дослі-
дження 

 x 852,5 

t=1,47 

837,6 875,5 

t=1,39 

864,3 

t=2,56 t=2,87 σ 48,26 50,80 38,73 38,90 

m 6,97 7,33 5,71 5,74 
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УДК 796.062.4 : 355.237.3 
ДИНАМИКА ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ КУРСАНТОВ  
ВОЕННОГО КОЛЛЕДЖА С УЧЕТОМ КАТЕГОРИЙ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 
Небожук О. Р., Федак С. С., Маланчук Г. Г. 
Резюме. Особенности современной боевой деятельности Вооруженных Сил Украины требуют от 

военнослужащих высокого уровня физической подготовленности и военно-прикладных навыков, поэтому 
возникает необходимость более качественной подготовки курсантов- будущих командиров различного 
звена к дальнейшей профессиональной деятельности. В организации образовательного процесса, с на-
чала боевых действий в нашем государстве, произошли значительные изменения, ведь абитуриентами 
при поступлении в военный колледж были только юноши из числа гражданской молодежи, но на сего-
дняшний момент в учебное заведение вступают также военнослужащие службы по контракту. Эти изме-
нения привели к тому, что с первого дня после вступления в одной учебной группе (подразделении) обу-
чаются курсанты с разным уровнем базовой военной и физической подготовки - гражданская молодежь, 
которая имеет более низкий уровень военной и физической подготовленности по сравнению с военно-
служащими службы по контракту.  

Цель исследования – проанализировать уровень общей физической подготовленности курсантов 
военного колледжа сержантского состава.  

В исследовании приняли участие 94 курсанта Военного колледжа сержантского состава, из которых 
48 курсантов из числа гражданской молодежи и 46 курсантов - военнослужащих службы по контракту. 
Анализ динамики уровня общей физической подготовленности курсантов показал, что в начале экспери-
мента результаты выполнения упражнений на силу и выносливость в первой контрольной группе досто-
верно лучше по сравнению со второй контрольной группой (t=2,50-2,66; р<0,05). Установлено, что в кон-
це эксперимента результаты выполнения упражнений во второй контрольной группе достоверно ниже, 
чем в первой (t=2,27-2,87; р<0,05-0,01).  

Проведенные исследования показали, что на всех этапах эксперимента уровень общей физической 
подготовленности курсантов- военнослужащих службы по контракту хуже, чем у курсантов из числа граж-
данской молодежи. Установлено, что в обеих группах динамика показателей из упражнений общей физи-
ческой подготовленности имеет положительный характер, но достоверная разница отсутствует, что сви-
детельствует про недостаточную эффективность действующей программы по физической подготовке 
независимо от категории курсантов. 

Ключевые слова: физическая подготовка, курсант, военнослужащий, военный колледж. 
 
UDC 796.062.4 : 355.237.3 
Dynamics of General Physical Fitness of Military College Cadets  
taking into Account the Military Category 
Nebozhuk Oleh, Fedak Serhiy, Malanchuk Halyna 
Abstract. Peculiarities of modern combat activity of the Armed Forces of Ukraine require from servicemen a 

high level of physical training and military-applied skills. Thus, there is a need for better training of cadets-future 
commanders of various ranks for further professional activity. The organization of the educational process has 
undergone significant changes since the beginning of military operations in our country. Earlier only young civil-
ians entered the Military College, but now contract servicemen also come to study in the college. These 
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changes have led to cadets with different levels of basic military and physical training - civilian youth with a 
lower level of military and physical training compared to contract servicemen from the first day after joining one 
training group (unit). These factors, in turn, significantly reduced the effectiveness of the current system of mili-
tary training, as well as the training process during physical training.  

Material and methods. The study involved 94 cadets of the Military College, among them 48 cadets from 
among civilian youth and 46 cadets who were contract servicemen. Testing was performed on well-known exer-
cises that characterize the level of general physical fitness, namely: running for 100 meters, pull-ups on the 
crossbar, push-ups and running for 3000 meters. 

Results and discussion. Analysis of the dynamics of the level of general physical fitness of cadets showed 
that at the beginning of the experiment the results of exercises (pull-ups, push-ups and running for 3000 meters) 
in the first control group were significantly higher compared to the second control group (t=2.50-2.66 p <0.05). In 
addition, at the end of the experiment the results of strength and endurance exercises in the second control 
group were significantly worse than the first group (t = 2.27-2.87; p <0.05-0.01).  

Conclusions. The study results showed that at all stages of the experiment, the level of general physical 
fitness of cadets (contract servicemen) were worse than cadets from civilian youth. Moreover, both groups 
showed positive dynamics of indicators of general physical fitness, but there was no significant difference indi-
cating the lack of effectiveness of the current physical training program, regardless of the category of cadets. 

Keywords: physical training, cadet, serviceman, military college. 
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