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ЗМІНА ПОКАЗНИКІВ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ДІВЧАТ –  
МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ  

УПРОДОВЖ ПЕРШОГО РОКУ НАВЧАННЯ 
 В СПЕЦІАЛІЗОВАНОМУ ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Мета роботи полягала у визначенні ефективності чинного підходу до організації та 
реалізації змісту фізичного виховання дівчат – майбутніх офіцерів-прикордонників під час 
першого року їх навчання у спеціалізованому закладі вищої освіти. 

Методологія. Зреалізували констатувальний етап педагогічного експерименту, в 
якому взяли участь 54 дівчини, які розпочали навчання в означеному закладі освіти. Для 
одержання необхідних емпіричних даних було використано батарею тестів, кожний з яких 
часто відповідає встановленим метрологічним вимогам і часто використовується 
дослідниками. При цьому виконували вимоги Гельсінcької декларації–2013 щодо етичних 
принципів досліджень, які здійснюються за участі людей. 

Наукова новизна. Після опрацювання одержаних даних адекватними методами 
математичної статистики отримали результати, що є абсолютно новими, адже 
інформація у досліджуваному напрямі відсутня. Було встановлено, що використання 
протягом першого року навчання чинного підходу до організації та реалізації змісту 
фізичного виховання дівчат – майбутніх офіцерів-прикордонників призвело до неоднакової 
зміни значень у показниках їхньої фізичної підготовленості. Зокрема, рівень розвитку 
частини досліджуваних рухових якостей підвищився, тоді як іншої частини – залишився на 
досягнутому раніше рівні. При цьому відзначили, що рівень розвитку жодної рухової якості 
не знизився. Водночас, проведеним аналізом й узагальненням одержаних даних, наявної в 
літературних джерелах інформації, встановили деякі причини такого результату. 

Висновки. Проведеним дослідженням встановлено недостаню ефективність 
чинного підходу до організації та реалізації змісту фізичного виховання дівчат – майбутніх 
офіцерів-прикордонників під час першого року їхнього навчання в спеціалізованому закладі 
вищої освіти. Такий стан фізичної підготовленості дівчат не сприяє їх подальшому 
розвитку, передусім у аспекті сформованості функціональних можливостей, професійному 
становленні. У зв’язку з одержаним результатом одним із першочергових заходів повинен 
стосуватися оновлення (заміни або модернізації) використаного підходу до організації і 
реалізації змісту фізичного виховання дівчат протягом першого року навчання в 
спеціалізованому закладі вищої освіти. 
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Постановка проблеми. Актуальність роботи. Фізична підготовленість військових різного рангу та 

формувань сьогодні продовжує розглядатись як один із провідних компонентів успішної професійної 

діяльності [1; 15; 21–24]. Повною мірою це стосується дівчат – військовослужбовців та майбутніх 

офіцерів [5]. Проте, на сучасному етапі дослідження, спрямовані на вивчення різних аспектів фізичного 

виховання дівчат – майбутніх офіцерів під час їхнього навчання в спеціалізованих закладах вищої освіти, 

залишаються поодинокими [3; 6; 14]. Це свідчить про нагальну потребу проведення досліджень в 

означеному науковому напрямі.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. В основному документі для військових викладачів 

фізичного виховання зазначається, що мета фізичної підготовки військовослужбовців-жінок полягає у 

формуванні й розвитку якостей, що забезпечують високий рівень індивідуальної військово-професійної 

майстерності сучасного воїна, передусім миттєвої оцінки ситуації, швидкості, точності й маневреності 

дій, фізичної і розумової витривалості [10, 3]. Досягнення означеної мети значною мірою зумовлене 
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станом розробленості та реалізації організаційних засад і змісту фізичного виховання, а саме фізичної 

активності у визначених формах [12; 21; 26]. 

Наявні у спеціальній літературі дані свідчать про відмінний від необхідного рівень фізичної 

підготовленості військовослужбовців–жінок усіх вікових груп. Зокрема, сучасні абітурієнтки військового 

закладу вищої освіти мають гранично низькі показники, порівняно з одержаними десятьма роками 

раніше: має місце регресія результатів бігу на 1000 м, у середньому, на 39,7 с, з яких на 25,5 с упродовж 

останніх п’яти років; результати бігу на 100 м за цей період погіршилися відповідно на 1,19 та 0,3 с, а 

комплексної силової вправи – на 5,4 та 3,2 повторних максимуми [6, 108–109]. 

Водночас дослідники [3; 6; 14] відзначають, що нормативна система оцінювання результатів 

фізичної підготовленості дівчат – майбутніх офіцерів Збройних сил України не виконує такої важливої 

функції, як мотиваційна. Це є однією з провідних причин, що в останні роки спричиняє таку тенденцію 

динаміки основних рухових якостей: загальна витривалість, м’язова сила, швидкісні якості 

поліпшуються на незначну величину протягом першого-другого років навчання; протягом наступних 

двох років, навпаки, виявляють тенденцію до погіршення так, що результати на початку і наприкінці 

навчання в спеціалізованому закладі вищої освіти практично не відрізняються між собою. Тобто фізичне 

виховання дівчат – майбутніх офіцерів є недостатньо ефективним у формуванні підготовленості до 

професійної діяльності.  

У зв’язку з цим одним із наслідків є такі результати жінок-військовослужбовців, які за віком 

належать до 3-5 вікових груп: під час професійної діяльності понад 50,1 % з них мають незадовільний 

стан фізичної підготовленості, але передусім розвитку швидкісних якостей і загальної витривалості, адже 

результати не відповідають навіть оцінці «задовільно» [3, 15]. 

Що стосується даних про показники фізичної підготовленості, функціональних можливостей та їх 

динаміки у дівчат – майбутніх офіцерів-прикордонників, то вони відсутні. Це не сприяє визначенню 

стану ефективності чинного підходу до організації, реалізації фізичного виховання таких дівчат, а також 

формування змісту їх фізичної активності у визначених формах протягом навчання в спеціалізованому 

закладі вищої освіти. 

Ураховуючи результати проведеного аналізу літературних джерел, виокремлена проблема є 

актуальною та потребує якнайшвидшого розв’язання, зокрема, проведення дослідження у визначеному 

напрямі. 

Мета статті – визначити ефективність чинного підходу до організації та реалізації змісту 

фізичного виховання дівчат – майбутніх офіцерів-прикордонників під час першого року навчання у 

спеціалізованому закладі вищої освіти.  

Методологія дослідження передбачала використання комплексу адекватних методів дослідження, 

зокрема, загальнонаукових, а саме аналізу, систематизації, а також педагогічного експерименту, 

педагогічного тестування, методів математичної статистики [19; 27]. Під час дослідження реалізовували 

констатувальний етап педагогічного експерименту, а також виконували вимоги Гельсінської декларації 

про етичні засади медичних досліджень, що відбуваються за участі людей (WMA (World Medicine 

Association) Declaration of Helsinki – Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects, 

2013). В експерименті взяли участь 54 дівчини, на момент його початку середній вік у вибірці становив 

17,4 ± 0,2 років. Метод педагогічного тестування передбачав використання батареї тестів, у якій кожний 

тест відповідав наявним метрологічним вимогам [7; 11]. Обирали тести з-поміж найпоширеніших у 

практиці наукових досліджень з фізичного виховання різних груп населення [13; 17]; усі використані 

прилади були сертифіковані метрологічним контролем. Тестування проводили у перший і другий місяці 

навчання, використовували тести, що дозволяють оцінити стан розвитку основних рухових якостей. 

Динамометрією кисті провідної руки оцінювали стан розвитку сили м’язів-згиначів кисті такої руки, 

висом на зігнутих руках хватом знизу – статичної силової витривалості м’язів-згиначів плеча, бігом на 

100 м з низького старту – швидкісної витривалості, стрибком у довжину з місця – вибухової сили м’язів 

нижніх кінцівок, нахилом уперед сидячи – рухливості у поперековому відділі хребта, човниковим бігом 

4×9 м – координації у циклічних локомоціях, бігом 1000 м – аеробної витривалості.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що вперше одержано дані про 

особливості зміни показників фізичної підготовленості у дівчат – майбутніх офіцерів-прикордонників 

при використанні в перший рік навчання у спеціалізованому закладі вищої освіти чинного підходу до 

організації та реалізації змісту фізичного виховання. 

Результати дослідження. Наприкінці першого року навчання в спеціалізованому закладі вищої 

освіти в дівчат виявили зміну досліджуваних показників фізичної підготовленості. При цьому 

відзначили, що в усіх випадках зміни були позитивними, але не в усіх – на достовірно значущу величину 

(табл. 1). Останнє стосувалося, передусім рухливості у поперековому відділі хребта, оскільки приріст цієї 

рухової якості був найбільшим, а саме знаходився на рівні 25,2 % (р < 0,01). 
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Таблиця 1 

Зміна показників загальної фізичної підготовленості дівчат – майбутніх офіцерів  
протягом першого року навчання в спеціалізованому закладі вищої освіти (n=54) 

Показник 

фізичної 

підготовленості 

На 

початку 

Наприкінці 

 

Зміна значення 

 1 2x x  Достовірність 

розбіжності (t) 

1x  m 2x  m в абсолютних величинах у % 

Біг 100 м, с 17,67 0,13 16,41 0,16 – 1,26 7,1 6,12*** 

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 2,51 3,6 2,0 1,25 

Нахил уперед сидячи, см 12,7 0,38 15,9 0,81 3,2 25,2 3,58** 

Човниковий біг 4х9 м, с 11,71 0,06 11,08 0,09 – 0,62 5,4 5,74*** 

Вис на зігнутих руках, с 16,22 0,95 18,41 1,12 2,19 13,5 1,47 

Біг 1000 м, с 284,5 6,44 241,3 11,31 – 43,2 15,2 3,32** 

 

Примітка. Позначено достовірність розбіжності двох середніх на рівні: «**» – р<0,01; «***» – р<0,001 

 

На достовірно значущу величину збільшилася також аеробна витривалість дівчат, а приріст 
значення показника, яким був результат бігу на 1000 м, знаходився на рівні 15,2 % (р <0,01). 

Аналогічний результат, за винятком величини приросту, одержали при аналізі даних бігу на 100 м: 
час подолання цієї дистанції зменшився, у середньому, на 7,1 % (р <0,001); така зміна у цьому тесті 
засвідчувала розвиток відповідної рухової якості, а саме швидкісної витривалості. 

Координація у циклічних локомоціях, розвиток якої оцінювали за результатом човникового бігу 
4×9 м, протягом навчального року поліпшилася: час подолання дистанції зменшився, у середньому, на 
0,62 с або 5,4 % (р<0,001); таке зменшення є свідченням позитивної тенденції, а достовірно значуща 
розбіжність – реальності зростання рівня розвитку зазначеної рухової якості. 

Що стосується інших досліджуваних рухових якостей, то зміна в їхніх показниках була менш 
виразною, порівняно із вищезазначеною. Це зумовило недостовірний характер зміни значень цих 
показників, що свідчило про вияв відповідних рухових якостей на рівні, яким дівчата відзначалися на 
початку дослідження. Такими якостями були: м’язова сила, вибухова сила м’язів нижніх кінцівок, 
статична силова витривалість. При цьому, приріст першої зазначеної рухової якості за результатом 
динамометрії кисті сильнішої (провідної) руки становив 5,4 %, приріст вибухової сили за результатом 
стрибка в довжину з місця – 2 %, а статичної силової витривалості за результатом вису на перекладині на 
руках, що зігнуті в ліктьових суглобах, – 13,5 % (р>0,05). 

Дані, одержані під час дослідження, були зумовлені комплексом причин. Так, використання 
чинного підходу до організації і реалізації змісту фізичного виховання сприяло суттєвому поліпшенню 
швидкісної витривалості, аеробної витривалості, гнучкості, координації у циклічних локомоціях. За 
інформацією дослідників [2; 17] у дівчат усі ці рухові якості на віковому етапі 17-18 років знаходяться в 
сенситивному періоді. Тому при використанні протягом навчального року змісту фізичного виховання, 
визначеного відповідним документальним джерелом [10], та підходу до його організації і реалізації, в 
дівчат відбувся розвиток зазначених раніше рухових якостей.  

Відзначаємо також, що інші досліджувані рухові якості, які відзначалися відсутністю статистично 
значущої зміни в показниках, не знаходились у сенситивному періоді свого розвитку. Зокрема, це 
стосується м’язової сили, вибухової сили м’язів нижніх кінцівок і статичної силової витривалості [2; 17]. 
Проте, за інформацією деяких дослідників [20; 25] вплив засобами і методами фізичного виховання на 
рухову якість може забезпечити зростання її рівня навіть тоді, коли вона знаходиться в критичному 
періоді. Але у цьому випадку приріст буде меншим, аніж тоді, коли цю рухову якість цілеспрямовано 
розвивають під час її знаходження у сенситивному періоді. 

Ураховуючи останнє, можна відзначити, що чинний зміст фізичного виховання, який 
використовують майбутні офіцери-прикордонники протягом першого року навчання у спеціалізованому 
закладі вищої освіти, має резерви в аспекті збільшення рівня фізичної підготовленості. 

Висновки. 1. Використання чинного підходу до організації і реалізації змісту фізичного 
виховання дівчат – майбутніх офіцерів-прикордонників сприяє розвитку тільки окремих рухових 
якостей, тоді як інші відзначаються лише позитивною тенденцією. 

2. Найбільший приріст значень показників встановлено у швидкісній, аеробній витривалості, 
гнучкості й координації в циклічних локомоціях, – рухових якостях, що на віковому етапі 17-18 років у 
дівчат знаходяться в сенситивному періоді. 
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Перспективи подальших досліджень вбачаємо, передусім у порівнянні даних дослідження з 

нормативними вимогами для одержання інформації про величину резерву в розвитку рухових якостей, 

що знаходяться в сенситивному періоді розвитку, а також якостей, для яких досліджуваний вік є 

критичним в аспекті їхнього розвитку. 
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CHANGE OF PHYSICAL PREPAREDNESS INDICATORS  
OF GIRLS – FUTURE BORDER GUARDS DURING THE FIRST YEAR OF EDUCATION  

IN THE SPECIALIZED INSTITUTION OF HIGHER EDUCATION 

Аrticle's purpose. The purpose of the work is to determine the effectiveness of the 
traditional approach to the organization and realization of the content of girls – future border 
guards physical education during their first year of training in a specialized institution of higher. 

Methodology. It was implemented the established stage of the pedagogical experiment, 
which was attended by 54 girls who began training in the institution. There were used a number of 
tests to obtain the necessary empirical data, which often meets established metrological 
requirements and is often used by researchers. Also the requirements of the 2013 – Helsinki 
Declaration on the ethical principles of research carried out with the participation of people were 
fulfilled. 

Scientific novelty. After processing the data obtained by the appropriate methods of 
mathematical statistics, we obtained the results, are completely new, because there is no 
information in the study area in the research. It was found that the use of the traditional approach 
for organization and implementation of the content of physical education during the first year of 
girls – future officers-border guards training led to unequal changes of indicators their physical 
preparedness. In particular, the level of development in part of the motor qualities increased, 
while the rest remained at the level reached earlier. At the same time, they noted that the level of 
development of motor qualities has not decreased, an analysis and generalization of the data 
obtained in the literature, established some reasons for this result. 

Conclusions. The study found the lack of effectiveness of the current approach to 
organizing and implementing the content of physical education of girls – future border guards 
during their first year of training in a specialized institution of higher education. This situation of 
girls' physical fitness does not contribute to their further development, primarily in terms of the 
formation of functional capabilities and professional development. In connection with the result 
obtained, one of the priority measures should concern updating (replacement or modernization) 
the approach used to organize and implement the content of physical education of girls during the 
first year of study in a specialized institution of higher education. 
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