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Анотація. У статті розглядається проблема удосконалення 
нормативної бази фізичної підготовки офіцерів Збройних сил 
України різних вікових груп. Запропоновано покращену систему 
оцінювання результатів бігу на 100 м за офіційними чотирьох-
бальною та п’ятдесятибальною шкалами, використавши метод 
математичного вирівнювання нормативів на основі регресійного 
аналізу результатів. Це дозволило досягнути еквівалентного на-
рахування очок у всіх вікових групах та залишити незмінними 
офіційно встановлені межі оцінювання. Розроблено електрон-
ний протокол  для швидкої та якісної оцінки результатів.
Ключові слова: фізична підготовка, офіцери, вікові групи, біг 
на 100 м.
Аннотация. Михайлов Владимир, Михайлов Виталий. Ма-
тематическое моделирование нормативов в беге на 100 м  
офицеров разных возрастных групп. В статье рассматрива-
ется проблема усовершенствования нормативной базы физиче-
ской подготовки офицеров Вооруженных сил Украины разных 
возрастных групп. Предложено улучшенную систему оценива-
ния результатов бега на 100 м по официальным четырехбалль-
ной и пятидесятибалльной шкалам, для чего был использован 
метод математического выравнивания нормативов на основе 
регрессионного анализа результатов. Это позволило достигнуть 
эквивалентного начисления очков  во всех возрастных группах 
и оставить неизменными официально установленные границы 
оценивания. Разработано электронный протокол  для быстрого и 
качественного оценивания результатов.
Ключевые слова: физическая подготовка, офицеры, возрастные 
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группы, бег на 100 м. 
Annotation. Mykhaylov Volodymyr, Mykhaylov Vitaliy.  Math-
ematical modeling of 100 m run norms within different commis-
sioned offi cers’ age-groups. The article considers physical fi tness 
normative support improvement of different commissioned offi cers’ 
age-groups. An improved 100 run estimation system is proposed, in 
which the offi cial 4-points and 50-points scales are used. The norms 
leveling method based on regression analysis of 100 m run results is 
applied. Equivalent point calculations in all age-groups are achieved, 
though offi cial estimation limits are remained. The electronic proto-
col is developed for quick and qualitative results estimation.
Keywords: physical fi tness, commissioned offi cers, age-groups, 100 
m run.

Вступ.
Одною із головних умов покращання норма-

тивної бази фізичної підготовки особового складу 
Збройних Сил України є періодичний перегляд ви-
мог до фізичної спроможності військовослужбовців. 
Вплив об’єктивних чинників, а саме: зміни поглядів 
на місце і призначення фізичної підготовки у про-
фесійній армії, уніфікація та диференціація підходів 
до підготовленості різних категорій військовослуж-
бовців, забезпечення більшої прикладності вправ, 
врахування особливості родів військ, поява нових 
військових спеціальностей, уточнення вікових кор-
донів психофізичних можливостей організму – ось 
далеко неповний перелік причин, що спонукають 
необхідність регулярного внесення змін до норма-
тивної бази військово-фізичної підготовки. Необхід-
но зауважити, що процес реформування проходить 
достатньо активно і в цілому позитивно. Проте, 
спеціалісти вказують на непереконливість окремих 
змін, часто недостатню обґрунтованість запропоно-
ваних норм та шкал оцінювання, відсутність логіки 
та потрібної послідовності у нововведеннях [4]. 

Означена проблема у повній мірі проявляєть-
ся в системі фізичної підготовки офіцерів. Фізич-
на підготовка офіцерів розглядається як необхідна 
умова покращання якості виконання ними служ-
бових обов’язків. Документи, які регламентують 
фізичну підготовку офіцерів, передбачають не тіль-
ки регулярні заняття 4 години на тиждень [1], але 
здійснення постійного контролю за багаторічною 
динамікою результатів у фізичних вправах [3]. На-
лежний обсяг рухової активності офіцерів забез-
печується поділенням їх на 3 категорії у 7 вікових 
групах та значною кількістю вправ на витривалість, 
силу, швидкість та спритність [2]. 

Для офіцерського складу передбачені ви-
моги з фізичної підготовки з урахуванням вікового 
зниження психофізичних можливостей практично 
на увесь період їхньої служби. Відомо, що заняття 
фізичними вправами дозволяють активно проти-
діяти та суттєво уповільнювати процеси старіння 
організму, але повністю компенсувати погіршення 
фізичного стану людини, на жаль, вони не можуть. 
Закладений керівними документами комплексний 
підхід, який заснований на оцінюванні результатів 
виконання значної кількості вправ, спирається на 
встановлені вимоги та умови їхнього виконання, які 
по своїй суті повинні бути адекватними не тільки 
професійним обов’язкам, але і віковим можливос-
тям офіцерів. Ось чому правильність оцінювання 

має першочергове значення у професійній кар’єрі 
офіцерів. 

Позбутися деяких помилок, прикрих неточ-
ностей при розробленні нормативів для різних за 
віком групах дозволяють методи математичного 
моделювання. Математичне моделювання для цьо-
го пропонує простий, але достатньо ефективний 
підхід, заснований на вирівнюванні результатів. 
Суть вирівнювання полягає у зменшенні впливу на 
оціночні критерії другорядних факторів таких як: 
нестандартні умови виконання вправ, неоднакову 
вмотивованість виконавців, стан здоров’я офіце-
рів, тестування у різний час доби, несприятливий 
вплив на людину нарядів та чергувань, можливих 
помилок при фіксації результатів. Для вирівнюван-
ня результатів можуть застосовувати методи: ков-
заючої середньої, найменших квадратів, регресій-
ний аналіз тощо [5].

Робота виконана за планом НДР Львівського 
державного університету фізичної культури.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи – удосконалення нормативно-

го забезпечення фізичної підготовки офіцерів.
Завдання роботи. Розробити модельні ви-

моги на основі вирівнювання результатів офіційної 
нормативної бази для бігу на 100 м у офіцерів різ-
них вікових груп.

Методи дослідження.
1. Теоретичний аналіз та узагальнення 

науково-методичної літератури. 
2. Аналіз нормативних документів з фізичної 

підготовки офіцерів.
3. Регресійний аналіз. 
Результати дослідження та їх обговорен-

ня.
Нормативи у вправах військово-спортивної 

кваліфікації, в тому числі у бігу на 100 м., розробле-
ні для військової (польової) форми одягу [1]. Вста-
новлено, що в існуючих офіційних вимогах для офі-
церів першої категорії у 7 вікових групах зниження 
результатів у бігу на 100 м відбувається за наступ-
ною схемою: між 1-3 групою час бігу погіршується 
на 0,2 с; між 3-5 групою – на 0,4 с; між 5-6 групою 
– на 0,8 с; між 6-7 групою – на 0,4 с. Нормативи, 
оцінювання, кількість груп та вікові кордони пред-
ставлені у таблиці 1. 

Якщо з віком офіцерів необхідність полег-
шення нормативів у подоланні 100 м не викликає 
сумнівів, то динаміка зменшення офіційних вимог 
виглядає не зовсім логічною. Так, для 6 вікової гру-
пи необхідно показати результати, що на 0,8 с гірше 
відносно 5 групи, а для 7 – тільки на 0,4 с. У 7 віковій 
групі за час 16,4 с виставляється п’ять, за 16,8 с – чо-
тири, за 17,6 с – три бали, а у 6 віковій групі – 16,0 с, 
16,4 с, 17,2 с відповідно. Указані недоліки існуючої 
вікової динаміки зниження вимог до результатів 
бігу на 100 м показані на рисунку тонкими лініями. 
Вони зумовлюють недостатню плавність кривих, 
побудованих на вимогах офіційного оцінювання 
часу бігу у 7 групах. 
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Звертає на себе увагу, що у офіційних ви-
могах мають місце різні проміжки часу для резуль-
татів бігу на «відмінно», «добре» та «задовільно». 
На рисунку це спричиняє неоднакові інтервали між 
лініями, побудованими на вимогах оцінювання часу 
бігу. Указані недоліки визначаються тим, що різни-
ця між «5» і «4» складає 0,4 с, а між «4» і «3» – 0,8 
с у всіх вікових групах. Отже, для покращання часу 
бігу з оцінки «добре» на «задовільно» вимагаєть-
ся подолати удвічі більший проміжок часу, ніж від 
«добре» до «відмінно». 

У досліджені для удосконалення нормативної 
бази для бігу на 100 м виконано вирівнювання офі-
ційних вимог на основі регресійного аналізу. З цією 
метою за рівняннями регресії побудовані графіки 
та проведені розрахунки часу бігу для всіх вікових 
груп. Отримані результати представлені у таблиці та 
показані напівжирними лініями на графіку для оці-
нок «5», «4», «3». Математичне моделювання нор-
мативів для бігу на 100 м задало інакші поправки 
на вікові зміни вимог до підготовленості офіцерів. 

Вони наступні: між 1-2 групою – зниження відбу-
лось на 0,2 с; між 2-3 та 3-4 – на 0,3 с, між 4-5 та 5-6 
– на 0,5 с, між 6-7 – на 0,6 с. Така динаміка відпо-
відає регресивному зменшенню вимог і описується 
квадратичними рівняннями нелінійної регресії. 

У досліджені для офіцерів усіх вікових груп 
досягнуто однакову вікову динаміку зниження ви-
мог до часу подолання дистанції на оцінку «відмін-
но», «добре» та «задовільно». Крім того, математич-
но розраховані нормативи не вийшли, а залишилися 
в офіційних межах оцінювання результатів у балах: 
від 14,0 с для «відмінно» у 1 віковій групі до 17,6 с 
для «задовільно» у 7 віковій групі. 

Моделювання нормативів у бігу на 100 м 
упорядкувало інтервали між оцінками «5», «4», «3» 
до однакової різниці між ними – 0,6 с. Наявність 
однакових інтервалів часу у всіх вікових групах 
надало можливість розробити шкалу оцінювання 
часу бігу на 100 м на основі рівнянь лінійної ре-
гресії першого ступеню. Оцінювання досягнень у 
такій шкалі здійснювалось в очках, що дозволило 

Таблиця 1
Нормативи у бігу на 100 м у військовій формі для офіцерів різного віку (перша категорія) за різними та-

блицями оцінювання

Група Вік,
років

Офіційні вимоги Математичне моделювання результатів
«5» «4» «3» «5» «4» «3» Рівняння регресії

1 до 30 14,0 14,4 15,2 14,0 14,6 15,2 y= -14,167x+248,33
2 до 35 14,2 14,6 15,4 14,2 14,8 15,4 y= -14,167x+251,17
3 до 40 14,4 14,8 15,6 14,5 15,1 15,7 y= -14,167x+255,42
4 до 45 14,8 15,2 16,0 14,8 15,4 16,0 y= -14,167x+259,67
5 до 50 15,2 15,6 16,4 15,3 15,9 16,5 y= -14,167x+266,75
6 до 55 16,0 16,4 17,2 15,8 16,4 17,0 y= -14,167x+273,83
7 понад 55 16,4 16,8 17,6 16,4 17,0 17,6 y= -14,167x+282,33

Рис. 1. Оцінювання результатів бігу на 100 м для офіцерів по віковим групам: тонкі лінії – офіційні вимоги; 
напівжирні лінії – математичне моделювання вимог

1                       2                      3                       4                     5                    6                     7    група
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визначати підготовленість офіцерів у значно шир-
шому діапазоні, ніж за шкалою у балах. Це обу-
мовлено тим, що у такій шкалі начисляються очки 
за результати, які можуть виходити за межи, або 
знаходяться у проміжках між балами. Оцінювання 
досягнень офіцерів передбачало також досягнення 
справедливого (еквівалентного) начислення очок з 
урахуванням поправок на вікове зниження резуль-
татів. Для цього у групах передбачені однакові очки 
за час бігу на оцінки «5», «4», «3» відповідно. При 
визначені кількості очок за «відмінно», «добре» та 
«задовільно» приймалось до уваги: 

існуюча національна система оцінювання; • 
можливість проводити порівняння з іншими • 
вправами;
доступність, простота та зрозумілість у • 
практичній роботі. 
Для досягнення справедливого (еквівалент-

ного) начислення очок методика розроблення та-
блиць оцінювання передбачала наступну послідов-
ність у роботі: 

орієнтирами для укладання шкали очок обира-- 
ли оцінки «5» та «3» у всіх вікових групах;
50 очок нараховували за час бігу на «5», а за - 
результат на оцінку «3» – 33 очка;
графіки та рівняння лінійної регресії отриму-- 
вали за оцінками «5» і «3;
очки для оцінювання результатів бігу в кожні - 
віковій групі розраховували за відповідними 
рівняннями лінійної регресії.
У досліджені час бігу на «відмінно» оці-

нювався у 50 очок тому, що таку верхню межу пе-
редбачає Настанова з фізичної підготовки військ 
[1]. При встановлені очок на оцінку «задовільно» 
керувались комплексним підходом до фізичної 
підготовки офіцерів та можливістю аналогічного 
їхнього нарахування у підтягуванні на переклади-
ні. Ось чому рівень «задовільно» у бігу на 100 м у 
всіх вікових групах оцінювався не у 30 а у 33 очка. 
Розрахунки проводились за рівняннями лінійної ре-
гресії, які отримані за стандартною комп’ютерною 
програмою MS Offi ce Excel 2003. Для визначення 
кількості очок необхідно у формулу замість «х» під-
ставити час подолання дистанції. Наприклад, за час 
бігу на оцінку «добре» у всіх вікових групах нара-
ховується 42 очка.

Для зручності у практичні роботі протокол 
змагань розроблений у електронному варіанті за до-
помогою MS Offi ce Excel 2003. У такому протоколі, 
поміж традиційних вимог, виділені колонки за віком, 
в яких виставляються очки. Для автоматичного 
нарахування очок необхідно до строки формул 
занести рівняння регресії у вигляді: 

=ЕСЛИ (H5=0;0;-14,167*H5+248,33),
де H5 – комірка, у якій проставляється час 

бігу на 100 м.
Для прикладу у формулі використано рівнян-

ня лінійної регресії для 1 вікової групи. Комірку для 
очок, яка перед тим була позначена курсором, копі-
юють у колонку стільки разів, скільки осіб даної ві-
кової групи приймають участь у бігу на 100 м. Цю 

процедуру необхідно повторити стільки разів, скіль-
ки маємо різних вікових груп. Очки, що нарахову-
ються за показаний час, для зручності заокруглюють 
до цілих чисел. Час бігу на 100 м оцінюється у від-
повідності до вікової групи. Наприклад, за результат 
14,0 с у 1 віковій групі нараховується 50 очок, у 3 
групі – 57 очок, у 5 групі – 68, у 7 – 84 очка. 

Висновки та практичні рекомендації
1. Аналіз та узагальнення матеріалів 

науково-методичної літератури, застосування 
математичного моделювання результатів фізичної 
підготовленості офіцерів різних вікових груп у бігу 
на 100 м виявило:

- відсутність закономірної динаміки змен-
шення офіційних вимог у 7 вікових групах;

- неоднакові інтервали часу для результатів 
бігу офіцерів на оцінки «відмінно», «добре» та «за-
довільно». 

2. Застосування рівнянь регресії для удоско-
налення існуючої нормативної бази підготовленості 
офіцерів у бігу на 100 м дозволило: 

- досягнути регресивного характеру змен-
шення вимог, що передбачає поступове зниження 
часу подолання дистанції у межах від 0,2 с до 0,6 с 
в залежності від вікової групи; 

- забезпечити однакові інтервали часу – 0,6 
с для результатів на «відмінно», «добре» та «задо-
вільно» та розподілити їх за лінійним принципом 
оцінювання підготовленості офіцерів у всіх вікових 
групах. 

3. Удосконалення офіційної нормативної 
бази на основі математичного моделювання вимог 
до підготовленості офіцерів дозволило:

- розробити шкалу в очках, що дозволяє 
більш детально оцінити час бігу на 100 м; 

- досягнути еквівалентного (справедливого) 
нарахування очок у 7 вікових групах; 

- залишити незмінними офіційно встановле-
ні межі оцінювання результатів бігу на «відмінно», 
«добре» та «задовільно»; 

- укласти зручний електронний протокол 
оцінки результатів, у якому автоматично нарахову-
ється потрібна кількість очок у відповідності до ві-
кової групи. 

В наступних дослідженнях планується про-
вести подальше удосконалення нормативної бази фі-
зичної підготовки офіцерів на основі математичного 
моделювання основних вправ, які включаються до 
комплексної перевірки фізичної підготовленості.

Література
 Настанова з фізичної підготовки у Збройних Силах України 1. 
(НФП-97) – Київ: МО України, 1997. – 129 с. 
 Додатки до пункту 7.2.10. Настанови, затвердженої наказом 2. 
Міністра оборони України від 05.11.97 № 400 у.
Зміни до Настанови з фізичної підготовки у Збройних Силах 3. 
України. Наказ МОУ від 05.10.1997 № 442.
Іващенко Л. Я. Аналіз підходів щодо розробки нормативів 4. 
фізичної підготовленості військовослужбовців. / Л. Я. 
Іващенко, Ю. С. Финогенов, С. М. Глазунов // Теорія і прак-
тика фізичного виховання. – 2007, № 1-2. – С. 168-175. 
Урбах В. Ю. Математическая статистика для биологов и ме-5. 
диков. М.: Акад. Наук СССР, 1963. – C. 108-131.

Надійшла до редакції 05.05.2009р.
vmykhaylov2005@rambler.ru


