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Мета: проаналізувати вихідні показники, що характеризують рівень розвитку фізіометричних параметрів у курсантів першого курсу вищого навчального закладу, які є претендентами у збірну команду з міжнародного військово-авіаційного п’ятиборства.
Матеріал і методи: аналіз літературних джерел, тестування, статистичний аналіз. В дослідженні приймали
участь 48 курсантів першого курсу Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба
(чоловіки), віком 17-18 років, з них 38 кандидатів у майстри спорту та 10 майстрів спорту.
Результати: враховуючи вихідні дані стосовно розподілу за видами спорту курсантів-чоловіків першого курсу
ХНУПС, були визначені показники коефіцієнту пропорційності і міцності статури з метою запобігання впливу будьяких випадкових параметрів на кінцеві результати дослідження. Для вирішення мети і завдань досліджень нами
були відібрані і систематизовані тести для оцінки функціонального стану серцево-судинної системи. Були визначені та проаналізовані дані показника фізичної працездатності за тестом PWC170. Проведено аналіз результатів у
вигляді вербального опису, таблиць, аналітичного опису отриманих закономірностей.
Висновки: визначено, що підготовка спортсменів з військово-авіаційного п’ятиборства в подальшому вимагає
розробки універсального комплексу фізичних вправ, виконання яких не вимагає спеціального обладнання, є зрозумілим, і відповідає вимогам підготовки. Визначено важливість оцінки функціонального стану серцево-судинної
системи під час процесу відбору спортсменів у збірну команду з міжнародного військово-авіаційного п’ятиборства
та для визначення алгоритму подальшого тренування. Встановлено, що заняття протягом тривалого часу тим або
іншим видом спорту (ігрові, циклічні, складно-координаційні, єдиноборства) напередодні до включення до складу
збірної команди з військово-авіаційного п’ятиборства робить необхідним розробку універсального комплексу фізичної підготовки. Використання метод кругового тренування (кроcфіту) найбільше відповідає вимогам щодо універсального комплексу фізичних вправ для підготовки до змагань з військово-авіаційного п’ятиборства.
Ключові слова: військово-авіаційне п’ятиборство, фізіометричні параметри, функціональний стан, кругове
тренування, кросфіт.

Вступ
Відомо, що Міжнародна рада військового спорту
або International Military Sports Council (IMSC) або Conseil
International du Sport Militaire (CISM) – одна з найбільших
міждисциплінарних спортивних організацій у світі, яка
знаходиться під впливом армії США і отримує підтримку від її представників в Європі та налічує в своїх рядах
140 країн. Остаточно оформлена в 1948 році в Ніцці [1;
3]. Провідною її метою є організація й підтримка спортивних змагань між представниками збройних сил,
сприяння розвитку військово-прикладних видів спорту і
розширенню зв’язків між арміями [2]. Також відомо, що
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спортсменів з військово-авіаційного пʼятиборства»

з метою обміну досвідом та наукового вивчення питань,
що відносяться до спортивних тренувань, в 1957 році
створена академія СІЗМ з секціями фізичної підготовки
та спорту, спортивної медицини та спортивного тренування [2; 3].
Міжнародна рада військово-прикладного спорту щорічно організовує ряд великих змагань за певними видами спорту, в яких беруть участь як прості військовослужбовці, так і топові спортсмени з усього світу [2; 3].
Одним із найпопулярніших, і паралельно з цим
складних видів спорту, є змагання з ВАП (військово-авіаційне п’ятиборство), які проводяться під егідою СІЗМ і
складаються з повітряного і спортивного конкурсів [3].
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Для використання з метою тренувань переліку окремих вправ або пошуку існуючого комплексу вправ, які вже
складають певну систему, необхідним є розуміння особливостей кожної із складових спортивного конкурсу при
проведенні турнірів з ВАП з визначенням узагальнюючих
якостей, які впливають на результат в цілому, з урахуванням обов’язкових для отримання високого результату
особливостей функціонального стану провідних систем
організму. Актуальність моніторингу останніх є важливою
складовою керування тренувальним процесом при застосуванні навантажень під час підготовки до змагань.
Відомо, що на кінцевий результат змагань впливають багато вихідних даних. Навіть при вдалому розподілі спортсменів, яких планується включити до команди
з військово-авіаційного п’ятиборства за соматоскопічними та соматометричними показниками, важливим
моментом є визначення фізіометричних параметрів
кожного з них. Так як результати змагань з військовоавіаційного п’ятиборства визначаються в особистому та
командному заліках, що залежать від порогових параметрів швидкісно-силових якостей спортсмена, важливим є досягання максимуму фізіологічних можливостей
організму в день змагань, насамперед при проходженні
заключного вирішального турнірного конкурсу – подолання смуги перешкод і спортивного орієнтування.
Мета дослідження – проаналізувати вихідні показники, що характеризують рівень розвитку фізіометричних параметрів у курсантів першого курсу вищого навчального закладу, які є претендентами у збірну команду з міжнародного військово-авіаційного п’ятиборства.
Матеріал і методи дослідження
У дослідженні брали участь 48 курсантів першого курсу Харківського національного університету Повітряних
Сил імені Івана Кожедуба (чоловіки), віком 17-18 років, з
них 38 кандидатів у майстри спорту та 10 майстрів спорту. Усі кандидати для подальшої тренувальної діяльності
з військово-авіаційного п’ятиборства були розподілені на
чотири групи за видами спорту, а саме: ігрові (група І – 12
курсантів), циклічні (група ІІ – 14 курсантів), складно-координаційні (група ІІІ – 10 курсантів), спортивні єдиноборства
(група IV – 12 курсантів). Курсанти, що приймали участь у
дослідженні, були розподілені за віком, антропометричними показниками та показниками загального здоров’я.
З метою уникнення впливу будь-яких випадкових
параметрів на кінцеві результати та для визначення максимальної стратифікації учасників дослідження – курсантів-претендентів у збірну команду з міжнародного
військово-авіаційного п’ятиборства, ми визначали:
– коефіцієнт пропорційності (КП) = (Д1 – Д2) × 100%,
де Д1 – зріст стоячи, Д2 – зріст сидячи (КП 97-92% –
пропорція тіла нормальна);
– показник міцності статури (за Піньє) (МС) = З – (М
+ О), де З – зріст, М – маса тіла, О – окружність грудей на
видиху (МС – менше 10 – статура міцна), 10- 20 – статура гарна, 21-25 – статура середня, 26-35 – статура
слабка, 36 і більше – статура дуже слабка).
Тестування проводилося протягом першого тижня
навчання (тобто у період 01.09.2018 – 08.09.2018 рр.).
Для вирішення мети і завдань дослідження нами
були відібрані і систематизовані тести для оцінки функціонального стану серцево-судинної системи:
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- визначення реакції АТ на фізичне навантаження:
нормотонічна – збільшення або стабільність систолічного АТ, зниження діастолічного АТ, гіпотонічна – зниження
систолічного і діастолічного АТ, гіпертонічна – збільшення систолічного і діастолічного АТ, діастонічна – зниження систолічного АТ, підвищення діастолічного АТ (найбільш несприятлива) [4; 5];
– визначення резерву серцево-судинної системи
(ССС) (РМ – резервні можливості) за формулою Карвонена: РМ = 220 – В – ЧССп, де 220 – максимально допустима частота серцевих скорочень (ЧСС), В – вік, ЧССп
– частота серцевих скорочень у спокої [5; 6]
–
визначення
індексу
Руф’є
(ІР)
=
(6×(Р1+Р2+Р3)-200/10 – реактивні властивості ССС: вимірювали ЧСС досліджуваних в спокої за 10 секунд (Р1),
потім вимірювали ЧСС (Р2) в перші 10 секунд після 20
глибоких присідань за 30 секунд з викиданням рук вперед (положення досліджуваного сидячи), третій раз вимірювали ЧСС в останні 10 секунд (Р3) першої хвилини
відновлюваного періоду.
Результати розрахунків для оцінки рівня працездатності/функціонального стану ЧСС оцінювали як низький
>15, менш ніж середній – 9-14, середній – 7-9, вище середнього – 3-6, високий ˂3 [4; 5];
– визначення фізичної працездатності за тестом
PWC170. Проба PWC170 рекомендована ВООЗ для
оцінки як загальної, так і спеціальної працездатності у
спортсменів, відтворює аеробну продуктивність. Дослідження проводили на велоергометрі шляхом виконання
двох навантажень помірної потужності без відпочинку.
Частота педалювання була постійною в діапазоні 6080 обертів, тривалість кожного навантаження від 3 до 6
хвилин. Інтенсивність першого навантаження складала
1 вт/кг, другого – 2 вт/кг. Наприкінці кожного навантаження протягом останніх 30 секунд визначали ЧСС. Розрахунки проводили за формулою В.Л. Карпмана [7; 8]:
PWC170 = П1+(П2 – П1) ×170 – ЧСС1/ЧСС2 – ЧСС1 (вт),
де П1 і П2 – потужність 1 і 2 навантаження, ЧСС1 і ЧСС2
– пульс наприкінці 1 і 2 навантажень. Використовували
велоергометр фірми Spirit CR800, Тайвань.
Для визначення вихідних значень вищезазначених
показників ми використовували метод кругового тренування (кросфіт) – комплекс вправ на силу і витривалість.
Цей метод нами було обрано саме тому, що кожне тренування за цією методикою обов’язково вміщує вправи,
що розвивають витривалість, гнучкість, силу і координацію [9; 10]. Чим більше кругів комплексу вправ за одиницю часу робить спортсмен, тим вищими є його функціональні можливості.
Для тестування було обрано певну кількість
вправ, що складалося з спринтерського бігу на 400 м,
L-підтягування 10 разів, бурпі 20 разів, стрибки на скакалці 30 секунд, згинання та розгинання рук лежачи на
підлозі 20 разів, застрибування на тумбу 10 разів. Підраховували кількість повних кругів за умов якісного виконання вправ протягом 30 хвилин.
Для обробки отриманих даних використовували методи параметричної статистики (Гланц С., 1999). Була
проведена статистична обробка даних, які були внесені в електронні таблиці Excel. Кількісні характеристики
основних функціональних показників були оброблені
статистично, а саме було визначено середні арифметичні значення, похибку середньої. Перевірку зна-
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коефіцієнту пропорційності і міцності статури у них з метою запобігання

НАУКОВО-СПОРТИВНИЙ
ВІСНИК1).
впливуСЛОБОЖАНСЬКИЙ
будь-яких випадкових параметрів
на кінцеві результати (таблиця
Таблиця 1
Таблиця 1
Результати порівняння
за показниками коефіцієнту пропорційності
і
Результати порівняння за показниками коефіцієнту пропорційності і міцності
міцності статури курсантівстатури
першого
курсу
в залежності
від виду
спорту,
курсантів
першого
курсу в залежності
від виду
спорту,
x +m
x +m

Група ІІ
Група ІІІ
Група IV
(n2=14)
(n3=10)
(n4=12)
1 КП, %
95,4±1,4
95,6±1,2
94,1±1,1
t1,2=1,52 р1,2>0,05; t1,3=1,44 р1,3>0,05;
КП: t, р
t1,4=1,63 р1,4>0,05; t2,3=1,36 р2,3>0,05;
t2,4=1,46 р2,4>0,05; t3,4=0,54 р3,4>0,05
2 МС, ум. од.
14,8±1,7
16,1±1,6
10,7±1,4
9,4±1,2
t1,2=1,37 (р1,2>0,05); t1,3=3,25 р1,3<0,05;
МС: t, р
t1,4=3,21 р1,4<0,01; t2,3=3,17 р2,3<0,01;
t2,4=2,72 (р2,4<0,05); t3,4=0,61 (р3,4>0,05)
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Примітка*: група І – ігрові види спорту; група ІІ – циклічні види спорту; група ІІІ – складно№

Тест

Група І
(n1=12)
93,6±1,4

тіла, і вірогідно
відрізнялося
цифр
показника в групі ІІІ
1,3<0,05) види
Примітка*: група І – ігрові види спорту;
група ІІ –(рциклічні
спорту; від
група
ІІІ –даного
складно-коорди-

координаційні
IV
–і вспортивні
одноборства;
КП – МСКоефіцієнт
наційні видивиди
спорту;спорту;
група IV – група
спортивні
одноборства;
Коефіцієнт
– показник
(10,7±1,4)
групі КП
IV –(9,4±1,2)
(р1,4пропорційності;
<0,01), де у курсантів
визначалась міцна
міцності статури.
пропорційності; МС – показник міцності
статури.
статура
тіла.
чущості отриманих даних здійснювали за допомогою що свідчило про характеристику у них гарної будови тіла, і
У досліджуваних групи ІІ даний показник складав на вихідному рівні
t-критерія Стьюдента (для n < 100) при заданому рівні вірогідно (р1,3<0,05) відрізнялося від цифр даного показнадійності р = 0,95. Для можливості використання
крив групі ІІІне
(10,7±1,4)
і в групі
(9,4±1,2)
(р1,4<0,01),
16,1±1,6,
що ника
статистично
відрізнялося
відIVйого
значення
в групі І, але
терія Стьюдента
обчислювали критерій
Фішера-Снеде у курсантів
визначалась
міцна
статура тіла.
При проведенні
аналізу
даних
таблиці
1,
під
час
оцінки
вихідних
вірогідноУсі
(р2,3<0,01)
відрізнялося від
даних
в групі
ІІІ, 10,7±1,4
і в на
групі IV декора – відношення більшої дисперсії до меншої.
У досліджуваних
групи
ІІ даний
показник
складав
математичні
операції
і графічні побудови
проведені
вивихідному
рівні 16,1±1,6,
що статистично
не відрізняло9,4±1,2з(р
2,4<0,05).
показників
коефіцієнту
пропорційності
не було
визначено
статистично
користанням програмних пакетів «Microsoft Office XP»: ся від його значення в групі І, але вірогідно (р2,3<0,01)
Враховуючи
отриманівід
дані,
можна
відмітити,
що розвитку
міцної
«Microsoft XP Home» і «Microsoft Excel XP» на персональвідрізнялося
даних
в групі
ІІІ, 10,7±1,4
і в групі
IV – статури
значущих
відмінностей
(р<0,05).
Однак
слід
зазначити,
що,
незважаючи
на
те,
ному комп’ютері (номери ліцензій: 00049 153тіла
409в442
та 9,4±1,2
(р2,4<0,05).
більшій
мірі сприяють
спортивні єдиноборства та складно-координаційні
74017 640 0000106 57664 відповідно).
Враховуючи отримані дані, можна відмітити, що
що у всіх курсантів без винятку
даний
показник
знаходився
в діапазоні
види спорту.
Ігрові
і циклічні
спорту
гарну
статуру, але не
розвитку
міцної види
статури
тіла розвивають
в більшій
мірі
сприяють
Результати дослідження
спортивні єдиноборства та складно-координаційні види
настільки міцну, як попередні, що потрібно враховувати при розробці
спорту.тіла
Ігрові нормальна,
і циклічні види спорту
розвивають гарну
референтних значень - 92 - 97% - пропорція
у досліджуваних
Враховуючи вихідні дані стосовно розподілу
за ви- статуру,
алеспортсменів
не настількиз міцну,
як попередні, щоп’ятиборства.
потрібтренувального
комплексу
військово-авіаційного
дами
спорту
курсантів-чоловіків
першого
курсу
ХНУПС,
но
враховувати
при
розробці
тренувального
комплексу
груп ІІ і ІІІ його цифри були більшими,
95,4±1,4%
і 95,6±1,2%
відповідно,
ніж зав системою
кругів,
що складаються
з комплексу
вправ
важливим було визначення показників коефіцієнтуПри
про-проходженні
спортсменів
з військово-авіаційного
п’ятиборства.
порційності і міцності статури у них з метою запобігання
При проходженні
кругів, що
складаються
з комплексу
кросфіт, був проведений
аналіз
кругів,
які
пройдені
за
групах
І та IV
- 93,6±1,4%
і 94,1±1,1%
що кількості
характеризує
циклічні
таповних 30
впливу
будь-яких
випадкових
параметрів
на кінцеві ре- відповідно,
вправ за системою
кросфіт, був проведений
аналіз кільхвилин (рисунок
1).кругів, які пройдені за повних 30 хвилин (рисунок 1).
зультати (таблиця 1).
кості
складно-координаційні
види
спорту
як такі, що більш ніж ігрові та спортивні
При проведенні аналізу даних
таблиці
1, під час
оцінки вихідних показників коефіцієнту пропорційності
Кількість кругів кросфіт-вправ за 30 хвилин
не
було визначено статистично
значущих
відмінностей
єдиноборства
сприяють
розвитку
нормальних
пропорцій тіла, що повинно
2,5
(р<0,05). Однак слід зазначити, що, незважаючи на те,
що
у всіх курсантівпри
без винятку
даний показник
знахо-з військово-авіаційного
2
враховувати
підготовці
до змагань
п’ятиборства.
дився в діапазоні референтних значень – 92 – 97% – пропорція тіла нормальна, у досліджуваних груп ІІ і ІІІ його
1,5
У більшими,
свою чергу
приі 95,6±1,2%
проведенні
аналізу
показника міцності статури були
цифри були
95,4±1,4%
відповід1
но, ніж в групах І та IV – 93,6±1,4% і 94,1±1,1% відповідвизначені
суттєві
статистичні
відмінності на вихідному рівні серед курсантівно,
що характеризує
циклічні
та складно-координаційні
0,5
види спорту як такі, що більш ніж ігрові та спортивні єдиноборства
сприяють
розвитку
нормальних
пропорцій
претендентів у збірну команду з військово-авіаційного
п’ятиборства. Так, у
0
тіла, що повинно враховувати при підготовці до змагань
Група І
Група ІІ
Група ІІІ
Група І
здосліджуваних
військово-авіаційного групи
п’ятиборства.
І, 12 курсантів, які напередодні вступу до ЗВО мали
У свою чергу при проведенні аналізу показника міцРис. 1. Кількість кругів
кросфіт-вправ,
які повністю
пройшли які
курсанти в
ності статури були визначені суттєві статистичні відмінРис. 1.
Кількість кругів
кросфіт-вправ,
спортивні
досягнення
в ігрових видах спорту,
міцність
статури
за Піньє
ності
на вихідному
рівні серед курсантів-претендентів
повністю
пройшли курсанти
в залежності
від
залежності від вихідного виду спорту за 30 хвилин, де: група І – ігрові види
у збірну команду з військово-авіаційного п’ятиборства.
вихідного виду спорту за 30 хвилин, де:
дорівнювала
що свідчило
про ІІхарактеристику
угрупа
них
Так,
у досліджуваних14,8±1,7,
групи І, 12 курсантів,
які напередодні
група Івиди
– ігрові
види
спорту;
група ІІбудови
– циклічні
спорту; група
– циклічні
спорту;
ІІІ гарної
– складно-координаційні
види
вступу до ЗВО мали спортивні досягнення в ігрових видах
види спорту; група ІІІ – складно-координаційні
132IV – спортивні
спорту;
група
одноборства
спорту, міцність статури за Піньє дорівнювала
14,8±1,7,
види спорту;
група IV – спортивні одноборства
Полтавець, А., Мулик, В., Кийко, А. (2020), "Визначення вимог до комплексу фізичної підготовки під час тренувального процесу
спортсменів з військово-авіаційного пʼятиборства", Слобожанський науково-спортивний вісник, № 5(79), С. 126-142,
doi:10.15391/snsv.2020-5.008
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процесу
126-142,

вимірювання і статистичний аналіз тестів для оцінки функціонального стану
серцево-судинної системи, які ми проводили відразу після проходження кругів

СЛОБОЖАНСЬКИЙ НАУКОВО-СПОРТИВНИЙ ВІСНИК

кроссфіт-вправ (таблиця 2).

Таблиця
2
Таблиця 2
Результати визначення резерву ССС за формулою Карвонена,
Результати визначення
резерву ССС за формулою Карвонена, реактивних
реактивних властивостей ССС за індексом Руфьє, фізичної працездатності
властивостей СССзаза
індексом
фізичної
працездатності
завиду
тестом
тестом
PWC170Руфьє,
у курсантів
першого курсу
в залежності від
спорту,
PWC170 у курсантів першого курсу в залежності від виду спорту, +m+m
№
1

Тест

РМ, ум. од.

Група І
(n1=12)
141,4±3,9

РМ: t, р
2

ІР, ум. од.
ІР: t, р

3

PWC170,
кг/хв.
PWC170: t,p

3,1±0,2

1608,4±42,2

Група ІІ
(n2=14)
142,6±4,2

Група ІІІ
(n3=10)
146,8±3,1

t1,2=1,54 р1,2>0,05; t1,3=1,46 р1,3>0,05;
t1,4=1,61 р1,4>0,05; t2,3=1,38 р2,3>0,05;
t2,4=1,44 р2,4>0,05; t3,4=0,56 р3,4>0,05
3,2±0,4
2,9±0,4
t1,2=1,56 р1,2>0,05; t1,3=1,43 р1,3>0,05;
t1,4=1,58 р1,4>0,05; t2,3=1,36 р2,3>0,05;
t2,4=1,42 р2,4>0,05; t3,4=0,59 р3,4>0,05
1674,1±29,2
1141,7±37,1

x x

Група IV
(n4=12)
144,2±3,9

3,1±0,4

1259,4±41,6

t1,2=1,53 р1,2>0,05; t1,3=2,47 (р1,3<0,05);
t1,4=2,21 (р1,4<0,05); t2,3=2,18 (р2,3<0,05);
t2,4=2,3 р2,4<0,05; t3,4=1,54 (р3,4>0,05)
Примітка*:
групагрупа
І – ігрові
види
група
– циклічні
види група
спорту;
група ІІІ – складноПримітка*:
І – ігрові
види спорту;
спорту; група
ІІ –ІІ
циклічні
види спорту;
ІІІ – складно-координаційні
види спорту; група IV – спортивні одноборства; PM – резервні можливості серцево-судинної системи; IP –

координаційні
види спорту;
групасерцево-судинної
IV – спортивні
одноборства;
PM
– резервні
можливості
індекс Руф’є (реактивні
властивості
системи);
PWC170 –
фізична
працездатність.
серцево-судинної системи; IP – індекс Руф’є (реактивні властивості серцево-судинної
Так, у курсантів, які на момент вступу до ХНУПС мали
При проведенні аналізу показника фізичної працезсистеми);
PWC170 – фізична працездатність.
спортивні досягнення в ігрових видах спорту, серед- датності за тестом PWC170, навпаки, були визначені
ня кількість кругів кросфіт-вправ за 30 хвилин складала статистично значущі відмінності між отриманими дани1,7±0,2, в циклічних – 1,4±0,1, в складно-координацій- ми в різних групах курсантів.
них – 2,0±0,1, представники спортивних єдиноборств134 Так, в групі І, де курсанти мали спортивні досягнення
пройшли запропонований кросфіт-тест в середньому в ігрових видах спорту, переважно баскетбол, волейбол,
Полтавець, А., Мулик, В., Кийко, А. (2020), "Визначення вимог до комплексу фізичної підготовки під час тренувального процесу
повних
1,6±0,2 зкругів.
Враховуючи отримані
дані, можфутбол, науково-спортивний
показник аеробної
продуктивності
спортсменів
військово-авіаційного
пʼятиборства",
Слобожанський
вісник,
№ 5(79), С.організму
126-142,
на відзначити,
що спортивна активність напередодні, після проходження 1,7 кросcфіт-кола вправ за 30 хвилин
doi:10.15391/snsv.2020-5.008
яку мали курсанти-претенденти на членство у збірній складав 1608,4±42,2 кг/хв., що вірогідно (р1,3<0,05) пекоманді з військово-авіаційного п’ятиборства, робить ревищувало його значення, 1141,7±37,1 кг/хв., в групі ІІІ
акценти на певних якостях розвитку здібностей, в тому – спортивні досягнення з складно-координаційних видів
числі і на статуру тіла взагалі, що треба враховувати спорту – після проходження 2 повних кругів кросcфітпри розробці тренувального комплексу для досягнен- вправ за 30 хвилин і в групі IV (р1,4<0,05) – спортивні
ня результатів у спортивному конкурсі ВАП. Важливим досягнення в єдиноборствах, 1259,4±41,6 кг/хв.
моментом у визначенні функціонального стану курсанУ свою чергу, в групі ІІ, де у курсантів на момент
тів було вимірювання і статистичний аналіз тестів для початку дослідження були спортивні досягнення в циоцінки функціонального стану серцево-судинної систе- клічних видах спорту, переважно велоспорт, тріатлон,
ми, які ми проводили відразу після проходження кругів показник працездатності в зонах помірної та великої
кроссфіт-вправ (таблиця 2).
потужності (провідне джерело енергії – окислювальні
Слід зазначити, що у всіх досліджуваних без винятку процеси) після проходження 1,4 кросcфіт-кола вправ
при визначенні реагування організму на фізичне наван- за 30 хвилин був максимальним 1674,1±29,2 кг/хв.,
таження була зафіксована нормотонічна реакція АТ, що що вірогідно перевищувало його значення в групах ІІІ
є сприятливим фактором для подальших інтенсивних (р2,3<0,05) і IV (р2,4<0,05), і свідчило на користь найтренувань.
більш оптимального рівня функціонування у них кардіоПри проведенні аналізу стану показників РМ та ІР піс- респіраторної системи.
ля 30 хвилинного кола кроcсфіт-вправ не було зафіксовано статистичних відмінностей (р<0,05) між значеннями в
Висновки / Дискусія
групах курсантів, що робить зазначені тести не показовими у відношенні оцінки функціонального стану організму.
Враховуючи неоднорідність стартових можливостей
Це може були зумовленим достатнім рівнем тренова- організму спортсменів при визначенні складу збірної
ності курсантів на момент проведення тесту, або діагнос- команди з військово-авіаційного п’ятиборства, визнатичною його слабкістю щодо досліджуваного контингенту. чено, що підготовка спортсменів в подальшому вимагає
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розробки універсального комплексу фізичних вправ,
виконання яких не вимагає спеціального обладнання, є
зрозумілим, і відповідає вимогам, що за певну кількість
повторювань різнонаправлених вправ майстерність
можна формувати прискоренням їх виконання та збільшенням їх кількості в залежності від фази тренувального
процесу з досяганням піку можливостей безпосередньо
перед змаганнями.
Введення під час процесу відбору спортсменів у
збірну команду з міжнародного військово-авіаційного
п’ятиборства тестування з оцінки функціонального стану
серцево-судинної системи є важливим моментом у визначенні відповідного алгоритму подальшого тренування.

Заняття протягом тривалого часу тим або іншим (ігрові, циклічні, складно-координаційні, єдиноборства) видом
спорту напередодні до статусу претендента на членство
у збірну команду з військово-авіаційного п’ятиборства
робить необхідним розробку універсального комплексу
фізичної підготовки, де за певну кількість повторювань
різнонаправлених вправ майстерність можна формувати
прискоренням їх виконання та збільшенням їх кількості в
залежності від фази тренувального процесу з досяганням
піку можливостей безпосередньо перед змаганнями. Метод кросфіту є таким, який найбільш відповідає вимогам
щодо універсального комплексу фізичних вправ для підготовки до змагань з військово-авіаційного п’ятиборства.

Конфлікт інтересів. Автори заявляють, що немає конфлікту інтересів, який
може сприйматись таким, що завдасть шкоди неупередженості статті.
Джерела фінансування. Ця стаття не отримала фінансової підтримки від державної, громадської або комерційної організації.
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Аннотация. Андрей Полтавец, Вячеслав Мулик, Андрей Кийко. Определение требований к комплексу физической
подготовки во время тренировочного процесса спортсменов по военно-авиационному пятиборью. Цель: проанализировать исходные показатели, характеризующие уровень развития физиометрических параметров у курсантов первого курса
высшего учебного заведения, которые являются претендентами в сборную команду по международному военно-авиационного
пятиборью. Материал и методы: анализ литературных источников, тестирование, статистический анализ. В исследовании принимали участие 48 курсантов первого курса Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба
(мужчины) в возрасте 17-18 лет, из них 38 кандидатов в мастера спорта и 10 мастеров спорта. Результаты: учитывая исходные
данные о распределении по видам спорта курсантов-мужчин первого курса ХНУПС, были определены показатели коэффициента
пропорциональности и крепости телосложения с целью предотвращения влияния любых случайных параметров на конечные
результаты исследования. Для решения целей и задач исследований нами были отобраны и систематизированы тесты для оценки функционального состояния сердечно-сосудистой системы. Были определены и проанализированы данные показателя физической работоспособности по тесту PWC170. Проведеный анализ результатов в виде вербального описания, таблиц, аналитического описания полученных закономерностей. Выводы: определено, что подготовка спортсменов по военно-авиационному
пятиборью в дальнейшем требует разработки универсального комплекса физических упражнений, выполнение которых не требует специального оборудования, является понятным, и соответствует требованиям подготовки. Определена важность оценки
функционального состояния сердечно-сосудистой системы в процессе отбора спортсменов в сборную команду по международному военно-авиационному пятиборью и для определения алгоритма дальнейшей подготовки. Установлено, что занятия в течение длительного времени, тем или иным видом спорта (игровые, циклические, сложно-координационные, единоборства), перед
включением в состав сборной команды по военно-авиационному пятиборью делает необходимым разработку универсального
комплекса физической подготовки. Использование метода круговой тренировки (кроссфита) наиболее соответствует требованиям универсального комплекса физических упражнений для подготовки к соревнованиям по военно-авиационному пятиборью.
Ключевые слова: военно-авиационное пятиборье, физиометрические параметры, функциональное состояние, круговая
тренировка, кроссфит
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СЛОБОЖАНСЬКИЙ НАУКОВО-СПОРТИВНИЙ ВІСНИК
Abstract. Andriy Poltavets, Viacheslav Mulyk, Andrey Kyyko. Determination of the requirements for the complex of
physical preparation during the training process of athletes in military aviation pentathlon. Purpose: to analyze the initial indicators
characterizing the level of development of physiometric parameters among first-year cadets of a higher educational institution, who are
the applicants for the national team in international military aviation pentathlon. Material and methods: analysis of literary sources, testing,
statistical analysis. The reseach was involved 48 first-year cadets of the Kharkiv National University of the Air Force named after Ivan Kozhedub
(men) aged 17-18, of whom 38 Candidates in Master of Sports and 10 Masters of Sports. Results: taking into account the initial data on the
distribution of male cadets of the first course of KhNUPS by types of sports, the indicators of the proportionality coefficient and the strength
of the physique were determined in order to prevent the influence of any random parameters on the final results of the reseach. To solve the
goals and objectives of the research, we have selected and systematized tests to assess the functional state of the cardiovascular system.
The data on the indicator of physical performance according to the PWC170 test were determined and analyzed. The analysis of the results in
the form of a verbal description, tables, an analytical description of the obtained patterns is carried out. Conclusions: it was determined that
the training of athletes in military aviation pentathlon in the future requires the development of a universal complex of physical exercises, the
implementation of which does not require special equipment, it is understandable, and meets the requirements of training. The importance
of assessing the functional state of the cardiovascular system in the process of selecting athletes for the national team in international military
aviation pentathlon and for determining the algorithm for further training has been determined. It has been established that the training for
a long time in one or another (game, cyclic, complex coordination, martial arts) kind of sport before being included in the national team in
the military aviation pentathlon makes it necessary to develop a universal complex of physical training and the method of circular training
(crossfit) is such that most consistent with the requirements of a universal complex of physical exercises to prepare for competitions in UPA.
Keywords: military aviation pentathlon, physiometric parameters, functional state, circuit training, crossfit.
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