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Анотації:
Розглянуто результати досліджен-
ня ефективності запропонованої 
робочої навчальної програми з 
професійно-прикладної фізичної під-
готовки майбутніх пілотів. На основі 
аналізу отриманих даних визначено 
рівень фізичної підготовленості, а 
також виявлено динаміку розвитку 
рухових якостей майбутніх пілотів. 
Порівнювалися отримані результа-
ти у контрольній групі студентів 1–2 
курсів спеціальності «Аеронавіга-
ція» (40 чол.) та експериментальній 
групі 1–2 курсів навчання спеціаль-
ності «Експлуатація літальних апа-
ратів» (40 чол.). Було проаналізова-
но нормативи атестації із загальної 
фізичної підготовки протягом усьо-
го періоду навчання. Проведений 
експеримент дав змогу визначити 
рівень загальної фізичної підготов-
леності майбутніх пілотів. Доведено, 
що майбутні пілоти в процесі фізич-
ної підготовки отримують широке 
коло знань з фізичного виховання 
та професійно-прикладної фізичної 
підготовки, що робить процес на-
вчання більш результативним.

Орленко Н.А. Экспериментальная провер-
ка результатов исследования физической 
подготовки будущих специалистов авиа-
ционного профиля. Рассмотрено резуль-
таты исследования эффективности пред-
ложенной рабочей учебной программы по 
профессионально-прикладной физической 
подготовки будущих пилотов. Определен уро-
вень физической подготовленности, а также 
выявлено динамику развития двигательных 
качеств будущих пилотов. Сравнивались по-
лученные результаты в контрольной группе 
студентов 1-2 курсов специальности «Аэро-
навигация» (40  мужчин) и эксперименталь-
ной группе 1-2 курсов обучения специально-
сти «Эксплуатация летательных аппаратов» 
(40 мужчин). Были проанализированы нор-
мативы аттестации по соревновательной фи-
зической подготовке на протяжении всего пе-
риода обучения. Проведенные эксперимент 
дал возможность определить уровень общей 
физической подготовленности будущих пило-
тов. Доказано, что будущие пилоты в процес-
се физической подготовки получают широкий 
круг знаний по физическому воспитанию и 
профессионально-прикладной физической 
подготовке, что делает процесс обучения бо-
лее результативным. 

Orlenko N. A. Experimental test 
results study future of physical 
profile of the aviation. He results 
of studies of the effectiveness of the 
proposed work program for the training 
of professional-applied physical 
training future pilots. Based on the 
analysis of the data determined by 
the level of physical fitness, and also 
revealed the dynamics of the motor 
characteristics of future pilots. The got 
results were compared in the control 
group of students of 1-2 courses of 
speciality “Aeronavigation” (40  men) 
and to the experimental group of 1-2 
of speciality “Exploitation of aircrafts” 
(40 men). The norms of certifying 
were analysed for competition 
physical preparation during all period 
of education. Conducted experiment 
gave an opportunity to define the level 
of general physical preparedness of 
future pilots. It is proved that in the 
future pilots of physical fitness are a 
wide range of knowledge in physical 
education and professional-applied 
physical training, which makes the 
learning process more effective.
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Вступ. 1

Загальновідомо, що важливим фактором, який 
визначає вимоги до професійної діяльності фахівця, 
є переміни, які відбуваються у сучасному житті під 
впливом науково-технічного прогресу, підвищення ін-
тенсивності професійної діяльності. Різке зростання 
технічної оснащеності та інформаційної насиченос-
ті праці, збільшення швидкості обробки інформації, 
прийняття рішень та виконання дій, необхідність три-
валий час підтримувати високу ступінь готовності, 
що призводить до ряду психологічно значущих змін у 
змісті професійної підготовки майбутніх пілотів.

Фізичне виховання у вищих навчальних закла-
дах України, складаючи органічну частину всього 
навчально-виховного процесу, покликано підтримува-
ти високу працездатність студентів протягом усіх ро-
ків навчання, сприяючи успішному навчанню та ефек-
тивній професійній діяльності. При цьому важливо, 
щоб майбутній фахівець був міцний тілом і духом, 
здатний свідомо примножувати потенціал держави, 
успішно самореалізовувати свої природні і набувати 
фізичні та духовні здібності й потенціал, активно роз-
вивати їх. 

У сучасній літературі фізична підготовка розгля-
дається дослідниками у різних аспектах. Так, А. Дра-
чук розглядає проблему оптимізації фізичного вихо-
вання студентів вищих закладів освіти гуманітарного 
профілю [2], Є. Котов – підготовку студентів вищих 
навчальних закладів освіти до самостійних занять 

© Орленко Н.А., 2012

фізичними вправами [3], Г. Матукова – формування 
фізичної культури студентів вищих навчальних за-
кладів у позаурочний час [5], М. Носко – теоретичні 
та методичні основи формування рухової функції у 
молоді під час занять фізичною культурою та спор-
том [8], Н. Турчина – педагогічні особливості моделей 
фізичного виховання студентів вузів на різних курсах 
навчання [6], С. Сичов – формування потреби фізич-
ного вдосконалення у студентів вищих технічних на-
вчальних закладів [9].

Проведений аналіз досліджень учених дозволяє 
нам зробити визначення фізичного виховання як спе-
ціалізованого педагогічного процесу цілеспрямовано-
го системного впливу на людину фізичних вправ та 
гігієнічних факторів у цілях зміцнення здоров’я, роз-
витку фізичних якостей, формування та поліпшення 
основних життєво важливих рухових умінь, навичок і 
пов’язаних з ними знань, забезпечення готовності лю-
дини до активної участі у суспільному, виробничому 
та культурному житті.

О. Кузнєцова у своєму дослідженні стверджує, що 
одно-двох–разові заняття з фізичного виховання на 
тиждень не можуть вирішити проблему усунення де-
фіциту рухової активності, і ми з цим повністю пого-
джуємося. Умови й організація навчального процесу з 
фізичного виховання у ВНЗ не сприяють поліпшенню 
здоров’я студентів і не підвищують розумову працез-
датність [4]. Автор зазначає низький рівень розумової 
працездатності студентів першого курсу, що свідчить 
про низьку адаптацію першокурсників до напруженої 
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розумової роботи та прискорених темпів розумового 
стомлення. 

Також ми погоджуємося з думкою С. Ніколаєва 
[7, c. 23], що оптимізація навчального процесу з фі-
зичного виховання у вищих закладах освіти важливо 
здійснювати за допомогою програм, які дають змогу 
викладати предмет «Фізичне виховання», планувати 
й контролювати фізичну підготовленість, загальну 
рухову активність, а також психофізичний стан сту-
дентів. 

Серед негативних факторів фізичної підготовки 
майбутніх фахівців у ВНЗ, на нашу думку, є прове-
дення занять з фізичного виховання для всіх спеці-
альностей за уніфіцированою програмою, в яких не 
врахований аспект формування та виховання профе-
сійно важливих якостей окремої спеціальності, тобто 
засобами професійно-прикладної фізичної підготовки 
(ППФП).

Робота виконана за планом НДР Національного 
авіаційного університету.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи - розробка робочої навчальної про-

грами з професійно-прикладної фізичної підготовки 
майбутніх пілотів та перевірка її ефективності.

Результати дослідження.
В Національному авіаційному університеті, згідно 

з навчальним планом, навчання дисципліни «Фізичне 
виховання та психофізична підготовка» у майбутніх 
пілотів проводиться протягом усього періоду навчан-
ня і здійснюється у різноманітних формах, які допо-
внюють одна одну і являють собою єдиний процес 
фізичного виховання та ППФП майбутніх пілотів, що 
характеризується ступенем розвитку основних фізич-
них якостей. 

Ідея комплексної підготовки фізичних здібностей 
людей іде з глибокої давнини. Так, краще розвивають-
ся основні фізичні якості людини, які не порушують 
гармонії всіх систем і органів людини у професійної 
діяльності. Саме така злагодженість і сприяє оволо-
дінню життєво необхідними навичками. Фізичні якос-
ті та рухові навички, отримані у результаті фізичних 
занять, можуть бути легко перенесені на професійну 
діяльність і сприяти швидкому пристосуванню люди-
ни до мінливих умов праці, побуту, що дуже важливо 
в сучасних життєвих умовах. 

Відомо, що між розвитком фізичних якостей і фор-
муванням рухових навичок існує тісний взаємозв’язок, 
хоча рухові якості формуються нерівномірно і неодно-
часно, тобто найвищі досягнення в силі, швидкості, 
витривалості досягаються у різні вікові періоди.

Формувальний експеримент здійснювався з ме-
тою перевірки ефективності запропонованої робочої 
програми з професійно-прикладної фізичної підго-
товки майбутніх пілотів. Порівнювалися отримані 
результати у контрольній групі студентів 1–2 курсів 
спеціальності 6.070102 «Аеронавігація» (40 чол.) та 
експериментальній групі 1–2 курсів навчання спеці-
альності 6.100100 «Експлуатація літальних апаратів» 
(40 чол.). Для того щоб визначення ефективність існу-
ючої системи оцінювання, нами було проаналізовано 

нормативи атестації із загальної фізичної підготовки 
протягом усього періоду навчання. Проведений експе-
римент дав змогу визначити рівень загальної фізичної 
підготовленості майбутніх пілотів. 

Для розв’язання завдань основного етапу педаго-
гічного експерименту та об’єктивної оцінки величини 
впливу авторської програми з «Фізичного виховання 
та психофізичної підготовки» на зміну показників фі-
зичної підготовленості майбутніх пілотів упродовж 
навчального року нами досліджувалися вихідні дані 
рівня розвитку фізичної підготовленості студентів1–
2-их курсів.

Так, педагогічне тестування включало комплекс 
методик, спрямованих на визначення рівня фізичної 
підготовленості студентів із загальної та ППФП, яка 
оцінювалася за результатами контрольних вправ, пе-
редбачених Державними тестами і нормативами оцін-
ки фізичної підготовленості населення України [1]. 

Для вивчення фізичної підготовленості майбутніх 
пілотів нами використовувалися Державні тести, за 
допомогою яких можна визначити найважливіші ру-
хові якості: швидкість, силу, швидкісно-силові якості, 
витривалість, спритність і гнучкість [1]: рівень сили 
визначався за результатами підтягування на перекла-
дині у висі, піднімання в сід за 1 хв. та комплексно-
силовій вправі; рівень швидкості – за результатами 
бігу на 100м; спритності – за результатами човнико-
вого бігу (4 х 9 м); витривалості – за результатами бігу 
на 3000 м; гнучкості – за результатами нахилу тулуба 
вперед із положення сидячи; швидкісно-силові якості 
– за результатами стрибків у довжину з місця.

Педагогічні спостереження проводилися з метою 
визначення нових організаційних форм фізичного 
виховання, уточнення змісту навчального матеріалу, 
методів проведення занять, відповідності об’єму й 
інтенсивності навантажень, інтервалів відпочинку у 
процесі занять фізичними вправами. Під час дослі-
дження зверталась увага на індивідуальні особливості 
студентів, реакцію організму на задані фізичні наван-
таження, підбір оптимальних навантажень відповідно 
до індивідуальних можливостей студентів. Узагаль-
нені результати педагогічних спостережень були ви-
користані при розробці методики самостійних занять 
фізичними вправами.

Формуючий експеримент визначав ефективність 
розробленої нами технології навчання. Для цього у 
навчальний процес з фізичного виховання студентів 
експериментальної групи була впроваджена розробле-
на авторська програма підготовки майбутніх пілотів 
із загальної та ППФП, нами досліджувалася динаміка 
змін показників фізичних якостей впродовж навчання 
з першого по п’ятий курси, а також порівнювалися по-
казники в експериментальній та контрольній групах 
на першому та другому курсах. 

Крім того, нами була розроблена «Шкала оцінки 
рівня фізичної підготовленості студентів», за якою 
оцінювався загальний рівень фізичної підготовленос-
ті майбутніх пілотів. Результати тестування з загаль-
ної фізичної підготовки, що були переведені в бали та 
представлені на рис. 1. та 2.
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ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

Як ми бачимо, на початку експерименту показни-
ки контрольної та експериментальної груп майже не 
відрізняються. Але на другому курсі спостерігається 
покращення результатів в експериментальній групі, 
на основі чого можна зробити висновок, що підготов-
ка за авторською програмою більш ефективна, ніж 
загальна.

Крім того, аналіз результатів дослідження рівня 
фізичної підготовленості виявив таку динаміку роз-
витку рухових якостей:

Швидкість. У І семестрі середній результат бігу 
на 100 м у контрольній групі складав 13,77 ± 0,086 с, 
а наприкінці експерименту 13,87 с ± 0,082. В експери-
ментальній групі на початку експерименту середній 
результат складав 13,72 ± 0,95 с, а в кінці четвертого 
семестру – 13,53 ± 0,09 с. Отже, на ІV курсі спосте-
рігається покращення розвитку швидкості в експери-
ментальній групі на 0,19 с порівняно з І курсом, а у 
контрольній групі – лише на 0,10 с. 

Спритність. Розвиток спритності оцінювався 
нами за тестовим нормативом «човниковий біг 4 х 
9 м». В обох групах спостерігається покращення ре-
зультатів, але як і у розвитку швидкості, в експери-
ментальній групі вони більш виражені. Так, на почат-
ку навчання у контрольній групі середній результат 
складав 9,67 ± 0,08 с та у ІV семестрі 9,56 ± 0,07 с, 
а в експериментальній групі 9,58 ± 0,07 с та у ІV се-
местрі 9,46 ± 0,06 с.

Витривалість. Для оцінки рівня розвитку ви-
тривалості був використаний тест «біг на 3000 м». 
У другому та четвертому семестрах показники тес-
ту мають таку ж тенденцію, що і показники 100 м. 
Так, середній результат експериментальної групи у 
другому семестрі був 14,06 с, а наприкінці четвертого 
семестру покращився до 13,53 с. Середній результат 

контрольної групи у другому семестрі склав 13,58 с, а 
у четвертому семестрі відбулося погіршення резуль-
тату до 14,03 с.

Сила. З метою оцінки силових можливостей сту-
дентів ми застосовували тест «Підтягування на пере-
кладині». Показники сили змінювалися повільно як 
в експериментальній, так і у контрольній групах. Так, 
в експериментальній групі показник сили збільшився 
з 12,68 ± 0,66 разів у першому семестрі до 13,73 ± 
0,64 разів у четвертому семестрі, у контрольній групі 
– з 13,51 ± 0,63 разів у першому семестрі до 13,92 ± 
0,65 разів у четвертому семестрі.

Швидкісно-силові якості (вибухова сила). Серед 
багатьох форм рухової діяльності швидкісно-силового 
характеру найбільш типовими є стрибкові та кидкові 
вправи. У нашому дослідженні ми використовували 
«Стрибок у довжину з місця». Динаміка змін стриб-
ків у довжину з місця показує покращення середніх 
результатів як у контрольній (2,40 м – у І семестрі 
та 2,42 м – у ІV семестрі) так і в експериментальній 
(2,38 м – у І семестр та 2,40 м – у ІV семестрі) групах 
лише на 0,02 см. 

Таким чином, найбільш суттєві зміни відбувалися 
у розвитку швидкості та спритності, що відповідає 
віковим можливостям майбутніх пілотів і сконцен-
трованому на цьому напрямку підготовки майбутніх 
пілотів.

Висновки.
Найбільш суттєві зміни відбувалися у розвитку 

швидкості та спритності, що відповідає віковим мож-
ливостям майбутніх пілотів і сконцентрованому на 
цьому напрямку підготовки майбутніх пілотів.

Якщо заняття з фізичного виховання проводити 
в обсязі 4-х практичних годин і 2-х годин самостій-
них занять на тиждень, то майбутні пілоти у процесі 

Рис. 1 Зміна показників рівня фізичної підготовленості студентів контрольної групи у процесі навчання.

Рис. 2 Зміна показників рівня фізичної підготовленості у студентів експериментальної групи у процесі на-
вчання.
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фізичної підготовки отримають широке коло знань з 
фізичного виховання, професійно-прикладної фізич-
ної підготовки, соціологічного, гігієнічного, медико-
біологічного та методичного змісту, що робить про-
цес занять фізичними вправами більш осмисленим і 
результативним. 
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Подальші дослідження спрямовані на застосову-
вання вправ у процесі фізичної підготовки, спрямо-
ваних на формування професійних якостей, тобто 
професійно-прикладну фізичну підготовку, яка спри-
яє більш успішному засвоєнню знань та вмінь, а та-
кож професійному довголіттю.




