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Annotations
The article is dedicated to an actual issue of improving the health of cadets of higher military educational institu-

tions.
The research hypotesis is scientists' statemant about gradual improvement of the cadets' health status with the help 

of exercises of military-applied sports.
The article purpose is to research the impact of military-sport all-around activities on level of physical health of 

cadets in higher military educational institutions.
For the research there were involved 95 cadets of the control group, that was studying according to a current system 

of physical training, and 36 cadets of the experimental group, that was studying military-sport all-around. Ages of par-
ticipants are between 17 and 26 years old. During the experiment there were made some measurements of the anthro-
pometric and medical and biological indicators of the physical status, so was determined a physical health level using 
the G. Apanasenko rapid assessment method. The results of the research shows statistically an authentic improvement 
of an indicator of the EG cadets' physical health level on 18,2% (p<0.001). The control group paticipants do not have 
statistically any authentic changes. Conclusion: doing military-sport all-around affects positively physical health level 
of cadets of the higher military educational institutions.

Key words: military-sport all-around, health status, cadets, higher military educational institutions.

Анотація
Стаття присвячена актуальному питанню покращення здоров'я курсантів вищих військових навчальних 

закладів. Гіпотезою дослідження є твердження науковців про поступове покращення стану здоров'я курсантів 
завдяки заняттям військово-прикладними видами спорту. Мета статті – дослідити вплив занять військово-
спортивним багатоборством на рівень фізичного здоров'я курсантів вищих військових навчальних закладів. До 
дослідження залучено 95 курсантів контрольної групи, які навчалися за чинною системою фізично підготовки 
та 36 курсантів експериментальної групи, які займалися в секції військово-спортивного багатоборства. Вік 
досліджуємих від 17 до 26 років. У ході експерименту проведено вимірювання антропометричних і медико-
біологічних показників фізичного стану, визначено рівень фізичного здоров'я за методикою експрес-оцінки 
Г.Л. Апанасенка. Результати дослідження демонструють статистично достовірне покращення на 18,2 % 
(р<0,001) показника рівня фізичного здоров'я курсантів ЕГ. У представників КГ статистично достовірних 
змін не відмічено. Висновок: заняття військово-спортивним багатоборством позитивно впливають на рівень 
фізичного здоров'я курсантів ВВНЗ.
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Аннотация
Статья посвящена актуальному вопросу улучшения здоровья курсантов высших военных учебных 

заведений. Гипотезой исследования является утверждение ученых о постепенном улучшении состояния 
здоровья курсантов благодаря занятиям военно-прикладными видами спорта. Цель статьи – исследовать 
влияние занятий военно-спортивным многоборьем на уровень физического здоровья курсантов высших 
военных учебных заведений. К исследованию привлечено 95 курсантов контрольной группы, которые 
учились по действующей системе физический подготовки и 36 курсантов экспериментальной группы, 
которые занимались в секции военно-спортивного многоборья. Возраст исследуемых от 17 до 26 лет. В ходе 
эксперимента проведено измерение антропометрических и медико-биологических показателей физического 
состояния, определен уровень физического здоровья по методике экспресс-оценки Г.Л. Апанасенка. Результаты 
исследования демонстрируют статистично достоверное улучшение на 18,2 % (р<0,001) показателя уровня 
физического здоровья курсантов ЭГ. У представителей КГ статистично достоверных изменений не отмечено. 
Выводы:  занятия военно-спортивным  многоборьем положительно влияэт на уровень физического здоровья 
курсантов ВВУЗ.

Ключевые слова: военно-спортивное многоборье, состояние здоровья, курсанты, высшие военные 
учебные заведения.

Вступ. Запорукою високої бо-
йової готовності та боєздатності 
особового складу Збройних Сил 
України є необхідний рівень про-
фесійних знань, достатня мотива-
ція, відмінний фізичний розвиток 
та високий функціональний стан 
основних систем організму вій-
ськовослужбовців [1, 2]. Іноземні 
експерти I. Mikkola, S. Keinänen-
Kiukaanniemi, J. Jokelainen, A. 
Peitso, P. Härkönen, M. Timonen, 
2012; K. Friedl, J. Knapik, K. 
Häkkinen, N. Baumgartner, H. 
Groeller, N. Taylor, 2015 підтверд-
жують, що фізичний розвиток та 
функціональний стан систем ор-
ганізму є гарантією ефективного 
виконання бойових завдань вій-
ськовослужбовцями різних спе-
ціальностей [3, 4]. Автори вітчиз-
няних наукових праць О. Лаврут, 
Т. Лаврут, 2009; О. Ольховий, 
2014; В. Климович, О. Ольховий, 
С. Романчук, 2016, стверджують, 
що успішність військово-профе-
сійної діяльності та результати 
професійного навчання майбут-
ніх офіцерів залежать від їхнього 
фізичного стану [5, 6, 7]. Проте і 
фізичний розвиток і відповідний 
функціональний стан систем ор-
ганізму є складовими рівня фі-

зичного здоров'я.
Аналіз науково-методич-

них джерел. Термін «фізичне 
здоров'я» сучасні вчені характе-
ризують та розглядають з різних 
точок зору. В. Бобрицька вважає, 
що фізичне здоров’я визначається 
фігурою, станом волосся і шкіри, 
гармонійним розвитком усіх фі-
зичних якостей (швидкості, сили, 
витривалості, гнучкості), а також 
здатністю організму підтриму-
вати постійність внутрішнього 
середовища (гомеостазу) [8]. А. 
Фурманов, М. Юспа стверджу-
ють, що фізичне здоров’я це – 
рівень росту й розвитку органів 
та систем організму; його осно-
ву складають морфологічні та 
функціональні резерви, що забез-
печують адаптаційні реакції [9]. 
На думку Д. Вороніна, фізичне 
здоров’я – це рівень розвитку й 
функціональних можливостей 
органів і систем організму [10]. 
Т. Круцевич розглядає фізичне 
здоров’я як динамічний стан, що 
характеризується резервом функ-
цій органів та систем, і є основою 
виконання індивідом своїх біоло-
гічних і соціальних функцій [11]. 
На наш погляд, найбільш при-
йнятним є визначення терміну 

«фізичне здоров'я», як динаміч-
ного стану організму, який може 
поступово змінюватись під впли-
вом процесу фізичного виховання 
– Т. Круцевич, 2008 [11].

Аналіз останніх публікацій  
дає підставу стверджувати, що 
фізична підготовка має значні 
можливості щодо покращення 
рівня фізичного розвитку військо-
вослужбовців, зміцнення їхнього 
здоров'я та підвищення профе-
сійної працездатності [12, 13, 14]. 
Дослідники стверджують, що 
ефективними засобами фізичної 
підготовки військовослужбовців 
є військово-прикладні види спор-
ту [15, 16, 17]. З одного боку, вони 
забезпечують високий рівень за-
гальної фізичної підготовленості, 
з іншого, – формують професій-
но-необхідні прикладні уміння 
та навички (рукопашного бою, 
подолання перешкод, військово-
прикладного плавання, метання 
гранат, стрільби, тощо).

Військово-спортивне багато-
борство – це неоліпійський вид 
спорту, що має військово-приклад-
ну спрямованість і входить до «Пе-
реліку видів спорту, що визнані в 
Україні» [18]. Військово-спортив-
не багатоборство включає в себе 
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два розділи: бойове двоборство та 
військово-спортивне семиборство. 
В Україні  військово-спортивне 
багатоборство розвиває та попу-
ляризує Громадська організація 
«Всеукраїнська Федерація вій-
ськово-спортивних багатоборств», 
яка була створена 8 лютого 2000 
року на базі Федерації військо-
во-прикладного спорту Хар-
ківської області (зареєстрована 
31.01.1997). Закон України «Про 
внесення змін до Закону України 
«Про фізичну культуру і спорт» 
щодо започаткування службово-
прикладного та військово-при-

кладного спорту» від 6 червня 
2017 року № 2080-VIII постанов-
ляє розвивати та впроваджувати 
військово-прикладні види спор-
ту в Збройних Силах України. З 
2010 року Військово-спортивне 
багатоборство було впроваджено 
в спортивно-масову роботу вищих 
військових навчальних закладів 
Збройних Сил України.

Попередніми дослідженнями 
було констатовано погіршення фі-
зичного стану курсантів перших 
курсів вищих військових навчаль-
них закладів протягом останніх 10 
років [19]. Гіпотезою наступної 

роботи стало твердження авторів 
[17] про можливість використан-
ня засобів військово-прикладних 
вправ у процесі спортивно-масо-
вої роботи для покращення фізич-
ного розвитку та стану здоров'я 
військовослужбовців.

Мета дослідження: дослідити 
вплив занять військово-спортив-
ним багатоборством на рівень фі-
зичного здоров'я курсантів вищих 
військових навчальних закладів.

Методи і організація дослід-
ження. Дослідження проводи-
лося у період з серпня 2017 року 
по жовтень 2019 року на базі 
Харківського національного уні-
верситету Повітряних Сил імені 
Івана Кожедуба і було спрямова-
но на визначення рівня фізичного 
здоров'я курсантів за методикою 
Г.Л. Апанасенка. В експеримен-
ті було задіяно 36 курсантів екс-
периментальної групи (ЕГ), які 
займалися в секції військово-
спортивного багатоборства з пер-
шого курсу протягом двох років 
та 95 курсантів контрольної гру-
пи (КГ), які займалися за чинною 
системою фізичної підготовки. 
Середній вік військовослужбов-

Таблиця 1
Динаміка показників фізичного здоров'я курсантів в ході експерименту

Показники
Результати тестування, х̄   ± m Рівень 

значимостісерпень 2017 вересень 2019
Контрольнальна група (n = 95)

Ваго-ростовий індекс, г/см 402,68 ± 3,54 404,51 ± 3,12 р>0,05
Життєвий індекс, мл/кг 54,31±0,54 53,97±0,50 р>0,05
Силовий індекс, % 54,58±1,05 56,32±1,13 р>0,05
Індекс Робінсона, ум. од. 85,49±0,96 83,31±0,68 р<0,05
Час відновлення ЧСС після 20 присідань, с 90,86±0,98 88,64±0,79 р<0,05
Рівень фізичного здоров'я, ум. од. 7,89±0,23 8,24±0,23 р>0,05

Експериментальна група (n = 36)
Ваго-ростовий індекс, г/см 397,74 ± 4,27 398,04 ± 3,59 р>0,05
Життєвий індекс, мл/кг 54,88±0,93 55,31±0,92 р>0,05
Силовий індекс, % 55,08±1,87 58,93±1,66 р<0,01
Індекс Робінсона, ум. од. 85,57±1,55 81,42±1,49 р<0,001
Час відновлення ЧСС після 20 присідань, с 88,52±1,35 85,17±1,25 р<0,001
Рівень фізичного здоров'я, ум. од. 8,22±0,35 9,72±0,41 р<0,001

Рис. 2. Рівень фізичного  здоров'я курсантів в ході експерименту
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ців до початку експерименту 
складав 17,7 років. Усі курсанти 
були проінформовані про участь в 
експерименті та дали свою згоду.

З метою визначення рівня фі-
зичного здоров'я курсантів було 
застосовано антропометричні 
(вимірювання антропометрич-
них даних) та медико-біологічні 
(ритмовазометрія, електромано-
метрія) методи дослідження. За 
результатами антропометричних 
і медико-біологічних вимірювань 
визначалися ваго-ростовий, жит-
тєвий, силовий індекси, індекс 
Робінсона та час відновлення час-
тоти серцевих скорочень до стану 
спокою після 20 присідань за 30 
с. Ваго-ростовий індекс харак-
теризує особливості статури та 
визначається відношенням маси 
тіла до довжини тіла. Життєвий 
індекс дозволяє оцінити резерви 
дихальної системи і визначається 
відношенням життєвої ємності 
легень до маси тіла. Силовий ін-
декс характеризує стан м’язової 
системи людини та визначається 
відношенням середнього ариф-
метичного значення динамоме-
трії двох рук до маси тіла. Індекс 
Робінсона характеризує ефектив-
ність функціонування серцево-
судинної системи. Визначається 
за добутком частоти серцевих 
скорочень і систолічного артері-
ального тиску, поділеним на 100. 
Час відновлення частоти серце-
вих скорочень до стану спокою 
після 20 присідань характеризує 
фізичну працездатність організму 
людини.

Для уточненого аналізу рівня 
фізичного здоров'я курсантів ви-
користано високоінформативний 
спосіб – експрес-оцінка рівня 
фізичного здоров'я за методикою 
Г.Л. Апанасенка. Дана методика 
передбачає визначення суми ба-
лів за кожен із 5 показників (роз-
рахункових індексів) [20].

Методи математичної статис-
тики (одновимірний статистич-
ний аналіз) використовувались 
для доведення закономірностей, 
виявлених у процесі досліджен-
ня та перевірки гіпотез. Вірогід-
ність розходжень оцінювалася за 
t-критерієм Стьюдента і вважа-
лася статистично значущою при 
р<0,05.

Результати і дискусія. У ході 
експерименту було проведене ви-
значення антропометричних і 
медико-біологічних показників 
фізичного стану курсантів експе-
риментальної та контрольної груп. 
На підставі експериментальних 
даних визначено оцінку рівня фі-
зичного здоров'я двох груп кур-
сантів до та після експерименту. 
Дані внесено до таблиці 1.

На підставі отриманих даних 
було проведено аналіз динаміки 
показників фізичного здоров'я 
курсантів контрольної та експе-
риментальної груп у ході експе-
рименту. Ваго-ростовий та жит-
тєвий індекси представників двох 
груп статистично достовірних 
змін не зазнали. Силовий індекс 
представників КГ у ході експери-
менту так само не змінився, проте 
силовий індекс представників ЕГ 

Таблиця 2
Рівень фізичного здоров'я курсантів в ході експерименту

ЕГ (n=36)
  х̄   ± m

КГ (n=95)
х̄    ± m

Рівень 
значимості

До експерименту (ум. од.)
8,22 ± 0,35 7,89 ± 0,23 p > 0,05

Після експерименту (ум. од.)
9,72 ± 0,41 8,24 ± 0,23 p < 0,01

статистично достовірно покра-
щився на 7,0 % при р<0,01. Індекс 
Робінсона статистично достовір-
но покращився в обох групах: в 
КГ на 2,6 % при р<0,05; в ЕГ на 
4,9 % при р<0,001. Так само ста-
тистично достовірно покращився 
в обох групах час відновлення 
ЧСС після 20 присідань: у пред-
ставників КГ на 2,4 % при р<0,05, 
у представників ЕГ на 3,8 % при 
р<0,001.

Зазначені зміни відповідних 
індексів – складових експрес-
оцінки рівня фізичного здоров'я 
за методикою Г.Л. Апанасенка 
дозволили оцінити вплив засо-
бів військово-спортивного бага-
тоборства на стан здоров'я кур-
сантів експериментальної групи. 
Аналіз рівня фізичного здоров'я 
двох груп демонструє покращен-
ня даного показника курсантів як 
контрольної, так і експеримен-
тальної груп. Проте за підсумка-
ми дослідження у представників 
ЕГ середнє значення показника 
рівня фізичного здоров'я зміни-
лося на 18,2 % при р<0,001, в той 
час як у представників КГ лише 
на 4,4 % при р>0,05 (рис. 1).

Для підтвердження позитив-
ного впливу занять військово-
спортивним багатоборством було 
проведно порівняльний аналіз се-
реднього значення рівня фізично-
го здоров'я двох груп до та після 
експерименту (табл. 2).

Порівняльний аналіз засвідчив 
відсутність статистично достовір-
них відмінностей рівня фізичного 
здоров'я представників двох груп 
до експерименту (p > 0,05, при 
t = 0,77) та статистично досто-
вірні відмінності показників піс-
ля експерименту (p < 0,01, при 
t = 3,12).

Результати проведеного екс-
перименту підтвердили дані на-
уковців [17]  про позитивний 
вплив занять у спортивних сек-
ціях на здоров'я курсантів ВВНЗ 
та гіпотезу нашого дослідження 
про можливість покращення рів-
ня фізичного здоров'я військо-
вослужбовців засобами військо-
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во-спортивного багатоборства. 
Необхідно зауважити, що заняття 
в секції військово-спортивних 
багатоборства протягом майже 
двох років забезпечили зростан-
ня середнього показника рівня 
фізичного здоров'я з 8,22 до 9,72. 
Отримане значення показника 
визначає оцінку рівня фізичного 
здоров'я за методикою Г.Л. Апа-
насенка як «середню», що демон-
струє можливість поступового 
покращення фізичного здоров'я  
курсантів засобами військово-
спортивного багатоборства.

Висновок. Результати про-
веденого експерименту де-

монструють статистично до-
стовірне покращення рівня 
фізичного здоров'я представни-
ків експериментальної групи на 
18,2 % (р<0,001) при відсутності 
статистично достовірних змін у 
представників контрольної групи 
(р>0,05). Після двох років занять 
у секції військово-спортивного 
багатоборства рівень фізичного 
здоров'я курсантів експеримен-
тальної групи достовірно кра-
щий за аналогічний показник 
представників контрольної групи 
(p < 0,01). Даний факт свідчить 
про доцільність використання 
засобів військово-спортивного 

багатоборства для покращення 
здоров'я військовослужбовців.

Враховуючи висновки попере-
дніх досліджень про погіршення 
фізичного стану та рівня фізич-
ної підготовки вступників вищих 
військових навчальних закладів 
протягом останніх років, пер-
спективи подальших досліджень 
планується спрямувати на дослід-
ження впливу занять військово-
спортивним багатоборством на 
рівень фізичної підготовки кур-
сантів ВВНЗ.
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