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Кореляційний аналіз показників фізичного стану,  
здоров’я та фізичної підготовленості військовослужбовців,  

які брали участь у миротворчих операціях
Федак С.С.

Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного

Анотації:
Мета: визначити основні фізичні 
якості, які позитивно впливають на 
фізичний стан, здоров’я та військово-
професійну діяльність миротворців 
під час виконання завдань в різних 
кліматогеографічних умовах. Ма-
теріал: У дослідженні взяли участь 
98 військовослужбовців служби за 
контрактом першої вікової групи (чо-
ловіки). Досліджуваний контингент 
було розподілено на групи з ураху-
ванням кліматогеографічних умов 
служби: у гірській місцевості – 37 
чол., у районах зі спекотним кліма-
том – 35 чол., у населених пунктах 
та обмежених у просторі приміщен-
нях – 26 чол. Проведено кореляцій-
ний аналіз між результатами бігу на 
100 м., підтягування, бігу на 3 км. 
та показниками, які характеризують 
фізичний стан та здоров’я військо-
вослужбовців. Результати: Визна-
чено, що за участю миротворців у 
місіях у гірській місцевості та у райо-
нах зі спекотним кліматом основною 
фізичною якістю є витривалість. За 
участю миротворців у місіях у насе-
лених пунктах та у приміщеннях з 
обмеженим простором – це сила та 
швидкість. Висновки:  на вдоскона-
ленні зазначених фізичних якостей 
варто зосередити увагу під час про-
ведення занять з фізичної підготовки 
миротворців в центрах безпосеред-
ньої підготовки до місій. 

Федак С.С. Корреляционный анализ по-
казателей физического состояния, здо-
ровья и физической подготовленности 
военнослужащих, принимавших участие 
в миротворческих операциях. Цель: опред-
елить основные физические качества, 
которые положительно влияют на физичес-
кое состояние, здоровье и военно – про-
фессиональную деятельность миротворцев 
при выполнении задач в различных клима-
тогеографических условиях. Материал : В 
исследовании приняли участие 98 военнос-
лужащих службы по контракту первой воз-
растной группы (мужчины ). Исследуемый 
контингент был разделен на группы с учетом 
климатогеографических условий службы : в 
горной местности – 37 чел., в районах с жар-
ким климатом – 35 чел., в населенных пунк-
тах и ограниченных в пространстве помеще-
ниях – 26 чел. Проведен корреляционный 
анализ между результатами бега на 100 м., 
подтягиванием, беге на 3 км и показателями, 
характеризующими физическое состояние 
и здоровье военнослужащих. Результаты: 
Определено, что при участии миротворцев 
в миссиях в горной местности и в районах с 
жарким климатом основной физической ка-
чеством является выносливость. С участием 
миротворцев в миссиях в населенных пунк-
тах и в помещениях с ограниченным про-
странством – это сила и скорость. Выводы: 
на совершенствовании указанных физичес-
ких качеств следует сосредоточить внимание 
при проведении занятий по физической по-
дготовке миротворцев в центрах непосред-
ственной подготовки к миссиям.

Fedak S.S. Correlation analysis of 
indicators of physical condition, 
health and physical fitness of 
soldiers involved in peacekeeping 
operations. Purpose:  to identify 
the main physical qualities, which 
positively influence the physical state, 
health and military – professional 
career peacekeepers when performing 
tasks in different climatic conditions. 
Material: the study involved 98 military 
service under the contract the first age 
group (men). Analyzed contingent 
divided into groups according to 
climatic conditions of service: in 
the highlands – 37 person, in hot 
climates – 35 person, in towns and 
areas with limited space – 26 person. 
A correlation analysis between the 
results of running 100 meters, pulling, 
running 3 kilometre and indicators of 
the health and physical condition of the 
soldiers. Results: It was determined 
that the participation in peacekeeping 
missions in mountainous areas and in 
areas with a hot climate is the quality 
of the underlying physical endurance. 
With the participation in peacekeeping 
missions in populated areas and in 
areas with limited space – this is the 
strength and speed. Conclusions: on 
improving these physical qualities 
should focus during lessons in 
physical training of peacekeepers in 
the centers of immediate preparation 
for missions.
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Вступ.1

У зв’язку з представництвом Збройних Сил Украї-
ни (ЗСУ ) у миротворчих місіях виникло питання під-
готовки підрозділів та окремих військовослужбовців 
до участі у миротворчих операціях [10, 11]. Залучення 
до участі в операціях військовослужбовців та підрозді-
лів, які не пройшли належного відбору, теоретичної та 
практичної підготовки, загрожує не тільки успіху мі-
сії, а й викликає небезпеку для життя самих миротвор-
ців [5, 13]. Якщо солдат або офіцер не підготовлений, 
то його роботу змушені виконувати інші. Проблема 
окремого військовослужбовця може стати проблемою 
держави, яку він представляє. Адже, спостерігаючи за 
його вчинками та службовою діяльністю, робитимуть 
висновки про його країну як місцеве населення, так і 
представники інших держав [7, 12, 14]. 

Військово-професійна діяльність миротворців ЗСУ 
відбувається у різних кліматичних, географічних та 
інших умовах навколишнього середовища [5]. Як пра-
вило, миротворча діяльність супроводжується дією 
значної кількості негативних чинників, серед яких: 
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знижений тиск та недолік кисню у гірській місцевос-
ті, висока температура, знижена вологість повітря та 
висока сонячна радіація у районах зі спекотним кліма-
том, високе нервово-емоційне напруження та необхід-
ність у швидких та рішучих діях через обмеженість 
у просторі під час ведення бойових дій у населених 
пунктах та інші [9, 15]. Перераховані чинники призво-
дять до зниження фізичної працездатності, погіршен-
ня діяльності основних систем організму, погіршення 
стану здоров’я, психічного стану миротворців та зни-
ження ефективності їхньої діяльності. 

За досвідом військ і в наслідок наукових дослі-
джень, фізична підготовка є важливим засобом за-
безпечення високого рівня боєздатності миротворців. 
Вона є невід’ємною частиною бойової підготовки та 
дозволяє вдало долати фізичне і психічне навантажен-
ня військовослужбовців, зберігати їх працездатність 
та швидше відновлювати рівень боєготовності в не-
звичних умовах [1, 2, 4, 6, 8, 12].

Робота виконана за планом науково-дослідних 
робіт (НДР) Управління фізичної підготовки Цен-
трального управління підготовки та повсякденної ді-
яльності військ (сил)  Збройних Сил України «Модель 
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фізичної підготовки у Збройних Силах України зразка 
2017 року та перспективи її розвитку» Шифр – “Пер-
спектива ФП”.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження – визначити основні фізичні 

якості, які позитивно впливають на фізичний стан, 
здоров’я та військово-професійну діяльність мирот-
ворців під час виконання завдань в різних кліматогео-
графічних умовах.

У дослідженні взяли участь 98 військовослужбов-
ців служби за контрактом першої вікової групи (чо-
ловіки). Досліджуваний контингент було розподілено 
з урахуванням кліматогеографічними умов служби: у 
гірській місцевості – 37 чол., у районах зі спекотним 
кліматом – 35 чол., у населених пунктах, контрольно-
пропускні пункти (КПП) та обмежених у просторі 
приміщеннях – 26 чол.

Результати дослідження.
З метою визначення ефективності фізичної підго-

товки щодо покращання фізичного стану та здоров’я 
миротворчого контингенту, нами було проведено ко-
реляційний аналіз між результатами бігу на 100 м., 
підтягування, бігу на 3 км. та показниками, які харак-
теризують фізичний стан та здоров’я військовослуж-
бовців, які виконували миротворчі завдання у різних 
кліматогеографічних умовах (n=98) (табл. 1-3).

Аналіз коефіцієнтів кореляції між досліджувани-
ми показниками миротворців, які виконували бойові 
завдання у гірській місцевості, та їх результатами з 
бігу на 100 м. дозволяє стверджувати про відсутність 
достовірного взаємозв’язку між результатами у впра-

ві на швидкість з показниками фізичного стану та 
здоров’я (Р>0,01) (табл. 1). 

Аналіз зв’язку показників фізичного стану 
миротворців із результатами у підтягуванні на 
перекладині засвідчив його наявність, але за 
всіма показниками, окрім силового індексу, він є 
недостовірним (Р>0,05) (табл. 1). Наявність зв’язку 
результатів у силовій вправі та силового індексу 
військовослужбовців підтверджується достовірним 
значенням коефіцієнта кореляції (r=0,38, для Р<0,05) 
(табл. 1).

Наявність достовірного взаємозв’язку встановлено 
між показниками фізичного стану миротворців, 
які здійснювали місію у гірській місцевості, та їх 
результатами з бігу на 3 км. (Р<0,05) (табл. 1).

Так, найвищі коефіцієнти кореляції результатів 
миротворців у вправі на витривалість зафіксовано із 
показниками адаптаційного потенціалу (r=0,62, для 
Р<0,05), індексу фізичного стану (r=-0,55, для Р<0,05), 
часу відновлення ЧСС до вихідного рівня (r=0,52, для 
Р<0,05) та рівнем фізичного здоров’я (r=-0,49, для 
Р<0,05) (табл. 1).

Слабкий кореляційний зв’язок швидкісних якостей 
з переважною більшістю показників фізичного 
стану визначено також і у миротворців, професійна 
діяльність яких відбувалась у спекотному кліматі (r= 
0,15 – 0,23) (Р>0,05) (табл. 2). 

Дослідження коефіцієнту кореляції між 
результатами військовослужбовців у підтягуванні на 
перекладині та рівнем їх показників фізичного стану 
засвідчив наявність достовірного взаємозв’язку тільки 

Таблиця 1
Взаємозв’язок між показниками фізичної підготовки миротворців, які виконували завдання у гірській 
місцевості (n=37), та показниками їх фізичного стану та здоров’я (коефіцієнти кореляції, в ум.од.)

Фізичні 
вправи

Види випробувань

ІК ЖІ СІ ІР
Час відновлення 
частоти серцевих 
скорочень (ЧСС)

ІСТ ІФС АП Рівень 
здоров’я

Біг на 100 м. 0,19 -0,17 -0,18 0,20 0,16 -0,23 -0,18 0,21 -0,20
Підтягування -0,22 0,24 0,38 -0,22 -0,14 0,182 0,207 -0,19 0,27
Біг на 3 км. 0,36 -0,42 -0,35 0,46 0,52 -0,49 -0,55 0,62 -0,49
Примітка. r критичне – 0,32 (для Р<0,05).

Таблиця 2
Взаємозв’язок між показниками фізичної підготовки миротворців, які виконували завдання у районах зі  

спекотним кліматом (n=35), та показниками їх фізичного стану та здоров’я (коефіцієнти кореляції, в ум.од.)

Фізичні 
вправи

Види випробувань

ІК ЖІ СІ ІР
Час відновлення 
частоти серцевих 
скорочень (ЧСС)

ІСТ ІФС АП Рівень 
здоров’я

Біг на 100 м. 0,20 -0,22 -0,19 0,21 0,15 -0,23 -0,19 0,23 -0,21
Підтягування -0,21 0,22 0,40 -0,25 -0,17 0,19 0,23 -0,19 0,28
Біг на 3 км. 0,38 -0,39 -0,38 0,51 0,51 -0,51 -0,53 0,59 -0,54
Примітка. r критичне – 0,33 (для Р<0,05).
ІК – ваго-зростовий індекс Кетле; ЖІ – життєвий індекс; СІ – силовий індекс; ІР – індекс Робінсона; ІСТ – 

індекс степ-тесту; ІФС – індекс фізичного стану; АП – адаптаційний.
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із показниками силового індексу (r=0,40) (Р<0,05) 
(табл. 2). За рештою показників фізичного стану та 
здоров’я зв'язок з результатами у підтягуванні є, але 
він недостовірний (Р>0,05) (табл. 2).

Структура взаємозв’язку результатів миротвор-
ців, які виконували операції у районах зі спекотним 
кліматом, з бігу на 3 км. з показниками їх фізичного 
стану має подібний до військовослужбовців, які діяли 
у гірській місцевості, характер. Так, результат вико-
нання вправи на витривалість має достовірний зв’язок 
з усіма досліджуваними показниками (r= 0,38 – 0,59) 
(Р<0,05) (табл. 2). 

Кореляційний аналіз результатів з бігу на 100 м. у 
миротворців, які виконували бойові завдання у насе-
лених пунктах, КПП та інших обмежених у просторі 
приміщеннях, з показниками їх фізичного стану ви-
явив, що між результатом виконання вправи на швид-
кість та усіма досліджуваними показниками достовір-
ний взаємозв’язок відсутній (r=0,18 – 0,27 для Р>0,05) 
(табл. 3). 

Результати виконання силової вправи 
військовослужбовцями цієї групи, як і у попередніх 
групах, мають достовірний зв’язок тільки з силовим 
індексом (r=0,51 для Р<0,05). Достовірний вплив 
вправи на розвиток силових якостей на решту 
досліджуваних показників фізичного стану та 
здоров’я не виявлено (r=0,19 – 0,37 для Р>0,05) (табл. 
3).

Результат виконання бігу на 3 км. достовірно 
взаємопов’язаний із більшістю показників фізичного 
стану та здоров’я миротворців, які виконували 
завдання на КПП та у населених пунктах: індексом 
фізичного стану (r=-0,51 для Р<0,05), рівнем здоров’я 
(r= -0,49 для Р<0,05), індексом степ-тесту (r= -0,48 для 
Р<0,05), часом відновлення ЧСС (r=0,46 для Р<0,05), 
індексом Робінсона (r=0,40 для Р<0,05), адаптаційним 
потенціалом (r=0,39 для Р<0,05) (табл. 3).

Висновки.
Аналіз коефіцієнтів кореляції між результатами 

виконання вправ фізичної підготовки та показниками 
фізичного стану та здоров’я миротворців усіх 
досліджуваних груп показав, що достовірних 
кореляційних зв’язків визначено найбільше з вправою 
на витривалість (біг на 3 км) (табл. 1-3). Це свідчить 
про важливість вдосконалення витривалості для 
миротворців з метою підтримання на високому рівні 
показники їх фізичного стану та здоров’я, а також 
підвищення ефективності миротворчої діяльності.

Крім того, проведений кореляційний аналіз 
дозволяє стверджувати, що основними фізичними 
якостями, які позитивно впливають на фізичний 
стан, здоров’я та військово-професійну діяльність 
миротворців, які будуть брати участь у місіях у 
гірській місцевості та у районах зі спекотним кліматом 
є витривалість, а для військовослужбовців, діяльність 
яких буде відбуватись на КПП, у населених пунктах 
та у приміщеннях з обмеженим простором, окрім 
витривалості необхідним є високий рівень розвитку 
силових якостей та швидкості. Серед досліджуваних 
груп миротворців найвищі коефіцієнти кореляції між 
показниками фізичного стану та вправами на силу та 
швидкість виявлено у військовослужбовців третьої 
групи (професійна діяльність яких буде проходити 
на КПП, у населених пунктах та у приміщеннях з 
обмеженим простором) (табл. 1-3). На вдосконаленні 
зазначених фізичних якостей і варто зосередити увагу 
під час проведення занять з фізичної підготовки 
з миротворчим контингентом ЗСУ в центрах 
безпосередньої підготовки до місій.

Перспективи подальших досліджень спрямовані 
на створенні  комплексів вправ для розвитку та 
удосконалення фізичних якостей, які позитивно 
впливають на фізичний стан, здоров’я та військово-
професійну діяльність миротворців під час виконання 
завдань з урахуванням кліматогеографічних умов.

Таблиця 3
Взаємозв’язок між показниками фізичної підготовки миротворців, які виконували завдання у населених пун-

ктах, КПП (n=26), та показниками їх фізичного стану та здоров’я (коефіцієнти кореляції, в ум.од.)

Фізичні впра-
ви

Види випробувань

ІК ЖІ СІ ІР
Час відновлення 
частоти серцевих 
скорочень (ЧСС)

ІСТ ІФС АП Рівень 
здоров’я

Біг на 100 м. 0,23 -0,22 -0,18 0,27 0,21 -0,21 -0,20 0,26 -0,22

Підтягування -0,19 0,37 0,51 -0,29 -0,25 0,21 0,22 -0,33 0,30

Біг на 3 км. 0,38 -0,36 -0,32 0,40 0,46 -0,48 -0,51 0,39 -0,49

Примітка. r критичне – 0,39 (для Р<0,05).
ІК – ваго-зростовий індекс Кетле; ЖІ – життєвий індекс; СІ – силовий індекс; ІР – індекс Робінсона; ІСТ – індекс степ-

тесту; ІФС – індекс фізичного стану; АП – адаптаційний. 
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