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Анотації: 
Актуальність теми досліджен-

ня. На сучасному етапі практично 
відсутня єдність поглядів фахівців на 
стан фізичної підготовленості май-
бутніх випускників вищих закладів 
освіти зі специфічними умовами 
навчання, його відповідність належ-
ному рівню, що дозволяє ефективно 
та якісно виконувати професійні зав-
дання, а також на зміст і спрямо-
ваність у процесі фізичної підготовки 
студентів на кожному етапі навчаль-
ної діяльності. У статті представлено 
порівняльний аналіз фізичної під-
готовленості студентів 1-4 курсів у 
процесі їх навчання у вищому закладі 
освіти зі специфічними умовами на-
вчання. Мета дослідження – експе-
риментальне дослідження стану фі-
зичної підготовленості студентів у 
процесі їх навчання у Національній 
академії внутрішніх справ. Матеріал 
і методи дослідження – аналіз, син-
тез та узагальнення літературних 
джерел; тестування, порівняльний 
аналіз, методи математичної статис-
тики. Результати дослідження: у ре-
зультаті дослідженння встановлено: 
найменший рівень розвитку швидкіс-
ної витривалості мають студенти пер-
шого курсу, а найбільший – третього 
курсу; сталий процес покращення за-
гальної витривалості студентів протя-
гом усього періоду їх навчання, при-
чому, такі зміни відбуваються від од-
ного до іншого курсу із досягненням 
максимальних значень на останньому 
четвертому курсі; найбільший рівень 
розвитку силових можливостей в 
умовах традиційно організованого 
процесу фізичної підготовки дося-
гається студентами на третьому на-
вчальному курсі.  

Висновки. У результаті порів-
няльного аналізу встановлено, що у 
переважній більшості показників 
прояву фізичних можливостей сту-
денти старших курсів мають статис-
тично вірогідну перевагу над сту-
дентами молодших курсів. Виняток 
становлять тільки швидкісна ви-
тривалість у бігу на 100 м, рівень 
прояву якої упродовж трього-
четвертого курсів знижується на 
0,3 с порівняно з студентами пер-
шого та другого року навчання 
(р < 0,001).  

 
Comparative Analysis of Physical Preparedness 

of Students 1–4 Courses in the Process of 
Special Physical Training  

The article presents an experimental study of 
the state of physical condition of students in the 
process of their education in a higher education 
institution with specific learning conditions. The 
purpose of the research is an experimental 
research of the state of physical condition of 
students during their studies at the National 
Academy of Internal Affairs. Research 
objectives: to determine the absolute values of 
the manifestation of each physical ability of 
students; to conduct a comparative analysis of the 
magnitudes of the manifestation of the separate 
physical abilities of students of different courses. 
Material and methods of research are analysis, 
synthesis and generalization of literary sources; 
testing, comparative analysis, methods of 
mathematical statistics. The results of the study 
show that the lowest level of development of 
high-speed endurance have first-year students, 
and the highest – third-year students; a steady 
process of improving students’ overall endurance 
throughout their studies, with such changes 
occurring from one course to another with 
maximum values achieved in the last fourth year; 
the highest level of development of power 
capabilities in the conditions of traditionally 
organized process of physical training is achieved 
by students in the third educational course; during 
the four years of study, the speed and power 
capabilities of students of the National Academy 
of Internal Affairs systematically increase and 
reach the highest values in the graduation course; 
indicators of overall endurance, flexibility and 
coordination of students in cyclic locomotives 
and static equilibrium have unidirectional 
dynamics – they improve throughout the term of 
study and reach the maximum level of expression 
in the final course. The annual incremental 
magnitudes of both coordination manifestations 
are characterized by a statistically significant 
difference between adjacent academic years. 
Throughout the period of study, students from 
one to the next course experience an increase in 
the level of mobility in the lumbar spine and reach 
maximum values in the final course.  

Conclusion. As a result of the comparative 
analysis, it is established that in the vast majority 
of indicators of physical ability manifestation, 
senior students have a statistically significant 
advantage over junior students. The only 
exception is the 100 m running, where high-speed 
endurance is reduced by 0.3 s. during the third or 
fourth year compared to the first and second year 
students (p < 0.001). 

 
Сравнительный анализ физической 

подготовленности студентов 1-4 курсов 
в процессе специальной физической 

подготовки 
Актуальность темы исследования. На 

современном этапе развития практически от-
сутствует единство взглядов профессионалов 
на состояние физической подготовленности бу-
дущих выпускников высших учебных заведе-
ний со специфическими условиями обучения, 
его соответствие конкретному уровню, что поз-
волит эффективно и качественно выполнять 
профессиональные задания, а также на содер-
жание и направленность в процессе физичес-
кой подготовки студентов на каждом этапе 
учебной деяльности. В статье представлено 
экспериментальное исследование состояния 
физической подготовленности студентов в про-
цессе их обучения в высшем учебном заведе-
нии со специфическими условиями обучения. 
Цель исследования – экспериментальное ис-
следование состояния физической подготов-
ленности студентов в процессе их обучения в 
Национальной академии внутренних дел. Ме-
тоды исследования – анализ, синтез й обобще-
ние литературных источников; тестирование, 
сравнительный анализ, методы математической 
статистики. Результаты исследования: в ре-
зультате исследования установлено: самый низ-
кий уровень развития скоростной выносливос-
ти у студентов первого курса, а самый высо-
кий – третъего курса; в процессе четырехлетне-
го срока обучения, скоростно-силовые возмож-
ности будущих выпускников Национальной 
академии внутренних дел систематически воз-
растают и достигают максимума на выпускном 
курсе. Показатели общей выносливости, гиб-
кость и координационные возможности студен-
тов в цикличных локомоциях и статическом 
равновесии имеют однонаправленную динами-
ку, на протяжении всего периода обучения они 
улучшаются и достигают максимального уров-
ня проявления на выпускном курсе. Самый вы-
сокий уровень развития силовых возможностей 
в условиях традиционно организованного про-
цесса физической подготовки достигается сту-
дентами на третьем курсе.  

Вывод. В результате сравнительного анали-
за установлено, что у большинства показателей 
проявления физических возможностей студенты 
старших курсов имеют статистически вероятное 
преимущество над студентами младших курсов. 
Исключение имеет только скоростная выносли-
вость в беге на 100 м, уровень проявления кото-
рой на протяжении третъего-четвертого курсов 
снижается на 0,3 с по сравнению со студентами 
первого и второго года обучения (р < 0,001). 

Ключові слова:  
фізична підготовленість, фізична 
можливість, студент. 

 
physical condition, physical ability, student. 

 
физическая подготовленность, физическая воз-
можность, студент. 

 

Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень та публікацій. Фізична підготовленість є 
важливим показником стану здоров’я людини. Практика фізичного виховання та наукові 

дослідження дають підставу стверджувати, що від рівня фізичної підготовленості значною мірою 
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залежить фізичний стан студентської молоді, в тому числі такої, що навчається в закладах вищої 

освіти зі специфічними умовами навчання [1, 2, 6, 8–11].  
Фахівцями галузі встановлено, що фізичну підготовленість обумовлюють багато чинників, 

серед яких одне з важливих місць посідає рухова активність, психофізичний стан, взаємозв’язок 

фізичної та військово-прикладної підготовленості [1, 2, 6–8, 12, 13]. Разом з тим, на сьогодні явно 

недостатньо емпіричного матеріалу, який би дозволив визначити наявний і належний рівень 

фізичної підготовленості майбутніх фахівців Національної академії внутрішніх справ. 
Необхідність таких даних полягає в можливості створити відповідні, ефективні й індивідуально-

оптимальні методики педагогічного впливу засобами фізичної культури на фізичну 

підготовленість студентів [1–3, 7, 9, 14].  

Водночас, нами не виявлено досліджень, в яких би вивчались питання, пов’язані з 
структурою фізичної підготовленості студентів Національної академії внутрішніх справ, що 

забезпечує їм успіх у виконанні професійної діяльності. Відсутність відповідей на зазначене 

питання призводить до значних складнощів у створенні відповідних професійно-орієнтованих 

програм, методик і технологій педагогічного впливу на фізичну підготовленість студентів у 

процесі занять фізичними вправами на різних етапах їх професійного становлення. Наслідком 
зазначеного є низька ефективність фізичної підготовки студентів під час навчальних занять, 

відсутність у ній вузької професійно-прикладної спрямованості [1–3, 6, 7, 9, 12, 15]. 

Отже, необхідність наукових розробок у цьому напрямку зумовлюється тим, що специфіка 

навчання у Національній академії внутрішніх справ вимагає від кожного студента високого рівня 
фізичної підготовленості, високий рівень розвитку якої сприяє успішному виконанню 

професійних обов’язків.  

Мета дослідження – експериментальне дослідження стану фізичної підготовленості 

студентів у процесі їх навчання у Національній академії внутрішніх справ. 

Завдання дослідження:  
1. Встановити абсолютні величини прояву кожної фізичної можливості студентів. 

2. Провести порівняльний аналіз величин прояву окремих фізичних можливостей студентів 

різних курсів. 

Матеріал і методи дослідження – аналіз, синтез та узагальнення літературних джерел; 

тестування, порівняльний аналіз, методи математичної статистики. Педагогічне тестування 
здійснювалося за допомогою батареї тестів, що вміщували рекомендації Державних тестів 

фізичної підготовленості населення України [5] та Європейської ради із спорту – EUROFIT TEST 

BATTERY [4], призначені для оцінки основних фізичних здібностей і морфофунціональних 

особливостей обстежуваних.  

Організація дослідження: у констатувальному експерименті прийняло участь 200 курсантів 

Національної академії внутрішніх справ, які навчалися на 1–4 курсах.  

Результати дослідження. Результати динаміки кожної фізичної можливості, що вивчалась 

протягом усього періоду навчання студентів обумовили необхідність провести порівняльний 

аналіз величин їх прояву на кожному етапі навчання. Такий підхід дозволить встановити 
абсолютні величини прояву кожної фізичної можливості та окреслити шляхи найбільш 

оптимального планування фізичних навантажень для покращення фізичної підготовленості 

студентів. Отримані результати наведено в таблиці 1. 

Як видно з наведених даних, рівень прояву швидкісних можливостей у студентів 1 курсу й 
інших курсів характеризується певними особливостями. Так, результати максимальної частоти 

рухів руками не виявляють статистично вірогідних відмінностей у студентів першого й інших 

курсів (р > 0,05). Результати максимальної частоти рухів ногами, навпаки, відзначаються 

наявністю статистичних розбіжностей: між студентами першого та другого курсів не 

встановлено статистично значущих відмінностей у кількості рухів ногами за 30 секунд; в інших 
випадках першокурсники мають вірогідно менші результати в прояві цього компоненту 
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швидкісних можливостей, – 35,7 разів у порівнянні з 37,8 і 38,4 разів, показаних відповідно 

студентами третього та четвертого курсу (р < 0,001). 
Таблиця 1 

Порівняльний аналіз розвитку фізичних можливостей курсантів упродовж усього терміну 

навчання у закладі вищої освіти зі специфічними умовами навчання 

Курс n Х ± m 
Порівняння результатів між курсами 

1–2 1–3 1–4 2–3 2–4 3–4 

Біг 100 м (с) 

1 50 13,8 ± 0,06 0,5* 0,01 0,01 – – – 

2 50 13,7 ± 0,05 0,5* – – 0,01 0,5* – 

3 50 13,5 ± 0,06 – 0,01 – 0,01 0,5* 0,5* 

4 50 13,6 ± 0,05 – – 0,01 – – – 

Біг 3000 м (хв., с) 

1 50 14,12 ± 0,17 0,001 0,001 0,001 – – – 

2 50 13,04 ± 0,21 0,001 – – 0,01 0,001 – 

3 50 12,21 ± 0,19 – 0,001 – 0,01 – 0,01 

4 50 11,54 ± 0,22 – – 0,001 – 0,001 0,01 

Частота рухів руками (к-сть за 30 с) 

1 50 56,6 ± 2,92 0,5* 0,05* 0,05* – – – 

2 50 57,8 ± 2,84 0,5* – – 0,5* 0,05* – 

3 50 59,2 ± 2,03 – 0,05* 0,05* 0,5* – 0,5* 

4 50 59,6 ± 2,56 – – – – 0,05* 0,5* 

Частота рухів ногами (к-сть за 30 с) 

1 50 35,7 ± 0,46 0,5* 0,001 0,001 – – – 

2 50 35,5 ± 0,32 0,5* – – 0,01 0,05 – 

3 50 37,8 ± 0,24 – 0,001 – 0,01 – 0,01 

4 50 38,4 ± 0,36 – – 0,001 – 0,05 0,01 

Підтягування на перекладині (к-сть разів) 

1 50 14,2 ± 0,27 0,05 0,001 0,001 – – – 

2 50 15,2 ± 0,31 0,05 – – 0,05 0,001 – 

3 50 16,8 ± 0,24 – 0,001 – 0,05 – 0,5* 

4 50 16,7 ± 0,36 – – 0,001 – 0,001 0,5* 

Стрибок у довжину з місця (см) 

1 50 236,9 ± 1,77 0,05 0,001 0,001 – – – 

2 50 241,2 ± 1,97 0,05 – – 0,05 0,001 – 

3 50 246,7 ± 2,14 – 0,001 – 0,05 – 0,05 

4 50 255,4 ± 2,46 – – 0,001 – 0,001 0,05 

Човниковий біг 4 х 9 м (с) 

1 50 9,6 ± 0,04 0,001 0,001 0,001 – – – 

2 50 9,2 ± 0,07 0,001 – – 0,01 0,001 – 

3 50 9,0 ± 0,05 – 0,001 – 0,01 – 0,01 

4 50 8,7 ± 0,11 – – 0,001 – 0,001 0,01 

Нахил тулуба вперед з положення сидячи (см) 

1 50 12,6 ± 0,24 0,001 0,001 0,001 – – – 

2 50 14,8 ± 0,26 0,001 – – 0,01 0,001 – 

3 50 16,2 ± 0,32 – 0,001 – 0,01 – 0,05* 

4 50 16,6 ± 0,18 – – 0,001 – 0,001 0,05* 

Статична рівновага (с) 

1 50 8,7 ± 0,06 0,001 0,001 0,001 – – – 

2 50 11,4 ± 0,04 0,001 – – 0,01 0,001 – 

3 50 13,2 ± 0,03 – 0,001 – 0,01 – 0,01 

4 50 15,6 ± 0,05 – – 0,001 – 0,001 0,01 

Примітка. Знаком «*» позначено розбіжності в результатах, що мають статистично невірогідні відмінності  

Продовження табл. 1 
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Отримані результати, щодо рівня розвитку швидкісної витривалості вказують на існування 

статистично значущих відмінностей між студентами різних курсів у прояві цієї фізичної 

можливості. Так, першокурсники за результатами подолання дистанції 100 м не відрізняються 

від другокурсників (р > 0,05), проте виявляють значно нижчий рівень порівняно з студентами, які 

навчаються на третьому та четвертому курсі (табл. 1). Водночас, між другим і третім курсом 

також мають місце значні розбіжності в прояві швидкісної витривалості на користь останніх, але 

вони відсутні при порівнянні результатів другокурсників і студентів четвертого року навчання 

(р > 0,05).  

Отже, можна зробити висновок, що найменший рівень розвитку швидкісної витривалості 

мають студенти першого курсу, а найбільший – третього курсу. Хоча в абсолютних значеннях 

студентів різних курсів має місце певна розбіжність результатів, проте розбіжності в цих 

результатах між студентами 2 і 3, а також 3 і 4 курсів статистично невірогідні. 

Порівняльний аналіз величин прояву загальної витривалості відзначався іншими, порівняно 

із швидкісною витривалістю, результатами. Встановлено, що в усіх випадках результати 

студентів першого курсу є значно нижчими порівняно з результатами, показаними на інших 

курсах. Водночас, результати студентів другого курсу статистично вірогідно менші порівняно з 

третьокурсниками, а останні мають менший рівень прояву загальної витривалості порівняно з 

студентами випускного четвертого курсу (табл. 1).  

Отже, можна констатувати сталий процес покращення загальної витривалості студентів 

протягом усього періоду їх навчання. Причому, такі зміни відбуваються від одного до іншого 

курсу із досягненням максимальних значень на останньому четвертому курсі. 

Прояв силових можливостей студентів загалом характеризувався схожою із загальною 

витривалістю тенеденцією, хоча й мав деякі особливості. Зокрема, статистично значуща 

відмінність результатів у підтягуванні спостерігається від першого до третього курсу таким 

чином, що найменші результати показують першокурсники, а найбільші – курсанти третього 

курсу. Проміжні результати мають студенти другого курсу, – вони значно більші порівняно з 

першокурсниками, але менші ніж у студентів третього курсу. В усіх зазначених випадках 

вірогідність відмінностей результатів підтягування знаходиться на рівні р < 0,05 ÷ 0,001.  

Після цього, між студентами третього і четвертого курсу статистично вірогідних відміннос-

тей у прояві силових можливостей не фіксується, оскільки становлять відповідно 16,8 ± 0,24 та 

16,7 ± 0,36 разів (р > 0,05). Встановлені особливості прояву цієї фізичної можливості дозволяють 

говорити про те, що найбільший рівень її розвитку в умовах традиційно організованого процесу 

фізичної підготовки досягається студентами на третьому навчальному курсі (табл. 1). 

Швидкісно-силові можливості за результатами стрибка в довжину з місця відрізняються в 

студентів різних курсів. Так, тенденція, встановлена для фізичних можливостей, що розглядалися 

нами вище, зберігається у прояві швидкісно-силових можливостей. Вона полягає в тому, що від 

першого до четвертого курсу результати стрибка з місця зростають таким чином, що на кожному 

старшому курсі порівняно з попереднім відрізняються на статистично вірогідну величину. 

Зокрема, найменші результати показують студенти першого курсу – 236,9 ± 1,77 см, більші по-

рівняно з ними – курсанти другого курсу – 241,2 ± 1,97 см (р < 0,05), ще більші – студенти тре-

тього курсу – 246,7 ± 2,14 см (р < 0,05), а найбільшим рівнем прояву відзначається четвертий 

курс – 255,4 ± 2,46 см (р < 0,05). 

Отже, упродовж чотирирічного терміну навчання, швидкісно-силові можливості майбутніх 

фахівців Національної академії внутрішніх справ систематично зростають і досягають 

найбільших значень на випускному курсі. Щорічні величини приросту цієї фізичної можливості 

відрізняються на статистично значущу величину порівняно з попереднім навчальним роком 

таким чином, що вихідні та кінцеві результати студентів відрізняються, в середньому, на 18,5 см 

(р < 0,001). 
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Зміни координаційних можливостей студентів упродовж навчання відзначались певними 

віковими особливостями. Так, координаційні можливості в циклічних локомоціях за 

результатами човникового бігу в студентів щорічно покращуються (табл. 1). Така динаміка 

характеризується тим, що студенти другого курсу показують значно кращий рівень розвитку 

координації в циклічних локомоціях порівняно з першокурсниками, а різниця становить, у 

середньому, 0,4 с (р < 0,001). Водночас, їх результати відрізняються від аналогічних, але 

показаних студентами третього курсу, в середньому, на 0,2 с (р < 0,001) та є меншими на 0,3 с 

порівняно з результатами студентів випускного курсу (р < 0,001). 

Статистично значуща відмінність результатів у прояві координаційних можливостей, 

пов’язаних із здатністю до статичної рівноваги характеризується такими самими особливостями, 

як і зміни координаційних можливостей у циклічних локомоціях. Так, найменший рівень 

розвитку цієї фізичної можливості встановлено серед першокурсників, – 8,7 с, у той час як друго-

курсники показують результати на рівні 11,4 с (р < 0,001). Водночас, результати останніх є мен-

шими, в середньому, на 1,8 с порівняно з результатами курсантів третього курсу (р < 0,001). 

Випускники відзначаються результатами, в середньому, на рівні 15,6 с, що є вірогідно кращими 

порівняно з результатами третьокурсників (р < 0,001).  

Отже, отримані дані свідчать, що координаційні можливості студентів у циклічних 

локомоціях і статичній рівновазі мають односпрямовану динаміку, – упродовж усього терміну 

навчання вони покращуються і досягають максимального рівня прояву на випускному курсі. 

Причому, щорічні величини приросту обох координаційних проявів характеризуються 

статистично вірогідною відмінністю між сусідніми навчальними роками. 

Величини прояву рухливості у поперековому відділі хребта відзначались такими віковими 

особливостями: студенти першого курсу показували результати на рівні 12,6 ± 0,24см, другого 

курсу – 14,8 ± 0,26см, третього та четвертого – відповідно 16,2 ± 0,32 та 16,6 ± 0,18см, тобто 

упродовж кожного наступного навчального року рівень прояву гнучкості зростав. Таке зростання 

характеризувалось статистично вірогідними відмінностями між результатами студентів, по-

перше, сусудніх курсів і, по-друге, значними відмінностями у разі порівняння вихідних (на 

першому курсі) та підсумкових (на четвертому курсі) значень цієї фізичної можливості. Причо-

му, такі відмінності в усіх випадках знаходились на рівні статистичної значущості в межах 0,001 

(табл. 1). Отримані результати дозволяють говорити про те, що протягом усього періоду навчан-

ня в студентів від одного до наступного курсу відбувається зростання рівня прояву рухливості у 

поперековому відділі хребта та досягення максимальних значень на випускному курсі.  

Висновок. У результаті порівняльного аналізу встановлено, що у переважній більшості 

показників прояву фізичних можливостей студенти старших курсів мають статистично вірогідну 

перевагу над студентами більш молодших курсів. Виняток становлять тільки швидкісна 

витривалість у бігу на 100 м, рівень прояву якої упродовж трього-четвертого курсів знижується 

на 0,3 с порівняно з курсантами першого та другого року навчання (р < 0,001). 

Перспективи подальших досліджень: окреслити шляхи найбільш оптимального плануван-

ня фізичних навантажень для покращення фізичної підготовленості студентів Національної 

академії внутрішніх справ. 
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