
1 

 

ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 

імені І. Боберського 

 

 

 

Кафедра фехтування, боксу та національних одноборств 

 

 

 

 

Затверджено на засіданні кафедри 

__________ р.  протокол №_____ 

 

Зав. каф. __________В.А.Бусол 

 

 

 

 

 

 

Навчально-тренувальний процес в аматорському боксі та його  

особливості у боксерів-початківців 

 

 

 

Лекція з навчальної дисципліни ТіМОВС-СПВ 

 

для студентів 1 курсу спеціалізації «Бокс» 

 

 

 

 

 

Підготував доцент Нікітенко С. А. 

 

 

 

 

 

 

2019 

 

© Нікітенко С.А.,  2010 



2 

 

 

П Л А Н 

Вступ……………………………………………………………………………….2 

1. Характеристика боксу як виду фізичної активності…………………………2 

2. Педагогічні принципи навчально-тренувального процесу………………….3 

3. Структура навчально-тренувальних занять…………………………………..7 

4. Форма, спрямованість і зміст навчально-тренувальних занять……………..8 

5. Практичні методи навчання…..……………………………………………….9 

6. Особливості навчання і тренування боксерів-початківців…………………10 

7. Мета і завдання початкової підготовки……………………………………...13 

Рекомендовані джерела……….…………………………………………………14 

 

 

ВСТУП 

 

Навчання і тренування в боксі слід розглядати як єдиний багаторічний 

процес, який потрібно проводити з врахуванням важливих педагогічних 

закономірностей на основі спільних дидактичних принципів. Актуальними 

питаннями у системі підготовки боксерів є: 

а) прийом важливих педагогічних правил і положень до особливостей 

методики навчання і тренування боксерів; 

б) вивчення і використання досвіду роботи провідних тренерів з 

навчання і виховання боксерів в аматорському та професіональному боксі, а 

також застосування виду спорту як засобу фізичного виховання; 

в) використання раціональних педагогічних задач і завдань для творчої 

самостійної діяльності тих, котрі займаються під керівництвом викладача-

тренера, які дозволяють регулювати і чергувати різні навантаження для 

ефективного управління процесом спортивного тренування.  

Між методичними принципами навчання і тренувань існує тісний 

взаємозв’язок. Ні один із принципів не може бути реалізований, якщо 

ігноруються інші, так як вони відображають окремі сторони і закономірності 

одного і того ж навчально-тренувального процесу. Мистецтво викладача 

(тренера) полягає в раціональному поєднанні всіх педагогічних принципів в 

єдиному навчально-виховному процесі. 

 

1. Характеристика боксу як виду фізичної активності 

Бокс за характером рухів відноситься до ациклічних видів спорту. 

Рухи здійснюються з перемінною інтенсивність й носять швидкісно-силовий 

характер. Потужність роботи у період бою – субмаксимальна. Дії боксерів 

носять ациклічний та циклічний характер. При виконанні серії ударів 

(сполучення ударів) за кількістю від чотирьох і більше відбувається 

повторення циклів: удари лівою рукою виконуються під крок правою ногою, 

удари правою рукою – під крок правою ногою. Тобто, дії боксерів носять 

циклічний характер. При виконанні поодиноких ударів або сполучень з 
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двох-трьох ударів, дії боксерів носять ациклічний характер: любий удар 

лівою або правою рукою боксер виконує під крок правою або лівою ногою. 

Усі дії боксера, застосування різноманітних ударів і захистів, їхня 

інтенсивність визначається поведінкою суперника й залежить від обставин, 

що складаються на ринзі під час двобою. 

Частота серцевих скорочень під час двобою може досягати 200-230 

уд./хв. Найбільшою характерною рисою діяльності боксерів у цьому виді 

спорту є те, що у зв’язку із постійною загрозою отримання сильного удару 

від суперника, усі фізичні навантаження виконуються на фоні підвищеного 

емоційного збудження. 

На тренуваннях і змаганнях боксер повинен вміти мобілізувати 

функціональні можливості свого організму у відповідності з характером, 

інтенсивністю й тривалістю вправ. 

Під впливом занять з боксу розвиваються й удосконалюються не тільки 

рухові якості (сила, швидкість, витривалість, гнучкість, координаційні 

здібності: спритність, здатність зберігати стійку рівновагу, здатність до 

свавільного розслаблення м’язів, ритмічність, координованість), але і 

вегетативні функції (кровообіг, дихання, травлення), тобто, оживлення, 

посилення діяльності організму. 

У боксерів високі показники збудження й лабільності нервової 

системи. Під час систематичних занять з боксу стають більш повільний пульс 

і дихання, відбувається зниження артеріального тиску. 

Отже, під час занять з боксу майже всі рухові дії - це вчинки, після 

яких в любу мить можуть відбутися непередбачені дії суперника й 

непередбачені наслідки. Бокс здійснює різнобічний вплив на організм тих 

хто займається. 

 

2. Педагогічні принципи навчально-тренувального процесу 

Навчально-тренувальний процес потрібно проводити з врахуванням 

важливих педагогічних закономірностей на основі спільних дидактичних 

принципів: науковості навчання, зв’язку теорії з практикою, свідомості і 

активності, наочності, доступності, систематичності і послідовності, 

надійності і індивідуальності при підході до тих, хто займається при роботі в 

колективі. 

Принцип науковості. Передавання загальних і спеціальних знань і 

вмінь необхідно будувати на основі сучасних досягнень передової науки і 

техніки, теорії і практики спортивної діяльності, добиватися свідомого їх 

засвоєння. 

Принцип зв’язку теорії з практикою полягає в тому, щоб навчити тих, 

що займаються технікою прийомів у відповідності з тактикою; робити аналіз 

техніко-тактичних дій, співставляти можливості свої і суперників; 

самостійно давати об’єктивну оцінку своїм фізичним якостям і можливостям; 

знаходити засоби і методи їх вдосконалення; робити аналіз своїх бойових 
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дій; знаходити критерії своєї спортивної форми. Необхідно привчити тих, що 

займаються до систематичного читання спеціальної літератури. 

Принцип виховного навчання. Озброюючись знаннями, потрібно 

виховувати у спортсменів високо моральні переконання, прагнути до 

всестороннього розвитку особистості, враховуючи необхідність 

взаємозв’язку фізичного виховання з розумовим, естетичним і ідейно-

політичним. Подавати приклад своєю поведінкою.  

Виховувати в учнів позитивні риси характеру і звички на прикладах 

наших найкращих спортсменів. 

Привчати кожного, який займається, до самовдосконалення, 

правдивості, чесності, вічливості, охайності, самокритичного ставлення до 

своїх вчинків, дотримання спортивної етики. 

Обговорювати аморальні вчинки спортсменів і боротися з ними. 

Гуртувати колектив, оскільки саме в колективі формуються 

індивідуальність людини, її позитивні якості і звички. Привчати тих, хто 

займається підпорядковувати власні інтереси громадським. 

Принцип свідомості і активності. В процесі навчання і тренувань, ті 

хто займаються повинні зрозуміти зміст і значення тих дій, якими потрібно 

оволодівати і активно брати участь у навчанні. Учні повинні добре уявляти 

кінцеву мету дій, що вивчають, занять в цілому, знати, що потрібно для 

досягнення мети. Необхідно виховувати активність, працелюбність і інтерес 

до боксу, без якого немислимо свідоме ставлення до виконуваних на 

тренуваннях вправах, прививати навики самостійної роботи. Систематично 

треба виховувати в тих, що займаються самостійність при вирішенні техніко-

технічних задач, загострюючи увагу на тому, що під час бою боксеру самому 

доведеться їх вирішувати. План тренувань певний період складати разом з 

боксером, щоби він знав, які вправи слід включати в самостійне тренування, 

в ранкову гімнастику, щоденно і в тижневий цикл. 

Свідомість, самоконтроль і аналіз своїх дій допомагають боксеру 

правильно оцінювати ведення бою, власні і суперника можливості і дії, 

сприяють розвитку самостійності в бою, прояву творчості. 

Принцип наочності. При навчанні боксера потрібно широко 

використовувати різні форми наочності: перегляд кінофільмів, вивчення 

техніки за кінокільцівками, кінограмами, відвідування змагань, в яких 

виступають боксери високого класу, використання навчальних плакатів, 

спільне тренування з боксерами високого класу і головне – чіткий і 

правильний показ під час навчально-тренувального процесу. Якщо тренер 

через якісь причини не може правильно показати складні елементи дій з 

партнером, він повинен мати помічників – боксерів високої кваліфікації, 

котрі могли б показати всі технічні дії, а також бути партнером для будь-

якого з учнів. Наочність в показі, перегляд гарних поєдинків підвищують у 

боксерів зацікавленість до занять. 

Перегляд кінофільмів і фотографій слід використовувати для 

ознайомлення з майстерністю і манерою бою майбутніх суперників. За 
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допомогою кінограми боксер може переглянути власні дії, побачити їх 

позитивні і негативні сторони. Корисно, особливо для молодих боксерів, 

відвідувати тренування майстрів високого класу, разом з тренером робити їх 

аналіз. Доцільно порівнювати дії тих, що займаються з аналогічними діями 

боксерів високого класу. 

Принцип доступності. Дотримуючись принципів доступності, тренер 

(викладач) зобов’язаний передусім враховувати вікові особливості, а також 

рівень підготовки і ступінь тренованості боксера. Крім того, кожний 

спортсмен має свої індивідуальні техніко-тактичні, фізичні і психічні 

особливості. Один може без особливих зусиль провести учбово-

тренувальний бій у великому темпі 3–5 раундів, іншому це зробити дуже 

важко, бій відбувається з великими напруженнями, проте він краще 

оволодіває техніко-тактичними прийомами. Третій може легко зробити одне 

та інше, але у нього не достатньо розвинені вольові якості. 

Цьому принципу слід приділяти особливу увагу. Спроби виконати 

непосильні вправи можуть призвести до викривлення техніки, а під час 

напружених тренувань – до негативних функціональних зрушень, підірвати 

віру у свої можливості, крім того, призвести до травм, а в боксі – до 

отримання сильних ударів. 

Дотримуючись принципу доступності, слід ретельно підходити до 

підбору партнерів, так як слабший боксер в кожному бою перенапружується, 

зберігаючи темп бою і активність за рахунок великих вольових якостей, 

часто пропускає удари. Якщо такі факти повторюються, то це неминуче 

призведе до перевтоми, зниження працездатності, втрати інтересу до 

тренувань. 

Завищені вимоги, нереальні перспективні плани підготовки 

породжують невіру в себе, невдоволення тренером, умовами тренувань і т. п. 

Коли часто повторюються дуже легкі завдання, то це також призводить до 

втрати інтересу до занять, переоцінці власних сил. 

Тільки подолання посильних труднощів, чергування складних вправ з 

більш легкими дають позитивний результат. 

Доступність вивченого матеріалу тісно пов’язана з послідовністю і 

систематичністю курсу навчання і тренувань. 

Принцип систематичності і послідовності. Підбір і послідовність при 

вивченні вправ, систематичне тренування є нерозривним процесом. Чим 

вища тренованість спортсмена, тим більшого значення набуває для нього цей 

принцип. Менш тривалі, але більш часті заняття кращі за менш часті, але 

триваліші (заняття чотири рази на тиждень по 1,5 год. дадуть великий ефект, 

ніж два рази по 2,5 год.). Нерегулярні заняття часто призводять до 

негативних фізіологічних зрушень в організмі. Якщо послідовно переходити 

від простого до складного, при систематичних тренуваннях складніше 

поступово ставати доступнішим. 

Нове слід вивчати, опираючись на вже відоме, тоді буде витриманий 

принцип послідовності. Не можна , наприклад, вивчати бокові удари в 
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голову, не знаючи, як від них захищатися. Не можна вимагати від того учня 

проводити 5 раундів вільного бою, який не боксував до цього 4 раунди, т. д. 

Добре вивчені прості тактичні форми бою є надійною основою для 

оволодіння складними формами. 

Слід мати на увазі, що інколи складнішу за координацією дію боксер 

може засвоїти швидше, ніж просте (наприклад, нирки складніше ухилів, 

однак є боксери, які нирки в комбінації з іншими діями роблять значно 

успішніше). Не слід планувати важчий матеріал до кінця заняття, коли 

боксер втомився (наприклад, напружений навчальний бій з партнером). 

Особливої уваги послідовності у вправах слід приділяти під час 

проведення навчальних боїв з виконанням конкретних завдань. Завдання 

повинні бути посильними, вже засвоєними на заняттях з партнером, а під час 

спарингу ці дії вдосконалюються. У навчально-тренувальних боях 

випробовується надійність набутих навиків. 

Принцип надійності знань і навиків. Оволодівати і вдосконалювати 

техніку потрібно за допомогою багаторазового осмисленого повтору рухів і 

дій, вносячи тактичні задуми в їх виконання. Технічні навики слід 

вдосконалювати в різних варіантах, щоб один і той же прийом можна було 

виконувати по-різному, в залежності від ситуації. 

Доброму засвоєнню кожного елементу або дії сприяє вивчення його в 

поєднанні з іншими. Наприклад, боковий удар правою в голову можна 

вивчати і вдосконалювати в поєднанні з наступним ударом знизу в тулуб або 

цей же боковий наносять після нирка від бокового лівою в голову і т. д. Чим 

впевненіше боксер поєднує атакуючі дії з контратакуючи ми, тим він краще 

їх опанує. 

Найкращими засобами для вдосконалення техніки є навчально-

тренувальні бої (умовний і вільний) і змагання. 

Принцип індивідуального підходу до тих, котрі займаються. Бокс – це 

вид спорту, де найяскравіше знаходять своє вираження індивідуальні 

особливості. Тому всім боксерам, особливо вищих розрядів, індивідуально 

плануються засоби і методика підготовки. 

У процесі навчання і тренувань кожному боксеру слід зберігати і 

розвивати свої індивідуальні особливості. Групові заняття необхідно 

організовувати так, щоб окрім загальних завдань для всієї групи проводилась 

робота з окремими боксерами за індивідуальним планом. У практиці роботи з 

боксерами вищих розрядів слід проводити окремі внутрішньо групові заняття 

по вдосконаленню техніко-тактичних навиків і фізичних якостей. 

Між методичними принципами навчання і тренувань існує тісний 

взаємозв’язок. Ні один із принципів не може бути реалізований, якщо 

ігноруються інші, так як вони відображають окремі сторони і закономірності 

одного і того ж навчально-тренувального процесу. Мистецтво викладача 

(тренера) полягає в раціональному поєднанні всіх педагогічних принципів в 

єдиному навчально-виховному процесі. 
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3. Структура навчально-тренувальних занять 

Ефективність навчально-тренувального процесу в багатьох випадках 

залежить від побудови занять. Недивлячись на різну ціленапрямленість 

обумовлену віковими особливостями, технічною і тактичною 

підготовленістю тих, що займаються, періодом тренування та іншими 

чинниками, навчально-тренувальне заняття проводиться у відповідності з 

певними закономірностями, загальними для всіх видів спорту. 

Практичні заняття в боксі поділяють на навчально-тренувальні і 

тренувальні. 

Навчально-тренувальні заняття переважають при навчанні 

початківців і боксерів нижчих розрядів. На навчально-тренувальних заняттях 

боксери набувають нових навиків і вдосконалюють те, що напрацювали 

раніше. 

Повтор рухів або дій вже є тренуванням. Поступове і якнайширше 

засвоєння технічних прийомів закріплюється в умовному і вільному бою. 

Тому форма навчально-тренувального заняття прийнятна для боксерів всіх 

розрядів. 

Викладач повинен послідовно вводить в кожне заняття нові вправи і 

дії, враховуючи при цьому якість засвоєння пройденого матеріалу для 

забезпечення спадковості в навчанні. 

На тренувальних заняттях боксери вдосконалюють фізичні і психічні 

якості і техніко-тактичні навики. Навчально-тренувальні і тренувальні 

заняття проводяться як з групою, так й індивідуально. 

Навчально-тренувальні і тренувальні заняття поділяються на три – 

підготовчу, основну і заключну – частини. 

Підготовча частина заняття поділяється на фізіологічну розминку і 

освітню частину. 

Фізіологічна розминка передбачає: а) підготовку центральної нервової 

системи, активізацію діяльності серцево-судинної і дихальної систем; в) 

підготовку опорно-рухового апарату до дій, які потребують значної м’язевої 

напруги. 

В освітній частині ті, що займаються виконують спеціальні вправи, які 

підготовляють боксера до вирішення головних задач заняття. Підбираються 

вони з врахуванням рівня підготовки, віку спортсмена, періоду підготовки і 

направленості заняття. В підготовчій частині, як правило, застосовуються 

вправи помірної інтенсивності. В цій частині не можна приділяти багато 

уваги розвитку таких якостей, як сила і витривалість. 

Загальнорозвиваючі вправи мають всесторонню і вибіркову дію на 

організм людини. Великий вибір загальнорозвиваючих вправ дозволяє тим, 

що займаються покращити діяльність опорно-рухового апарату, навчитися 

точніше диференціювати рухи. 

Починають заняття зі строєвих вправ. З їх допомогою можна швидко і 

зручно розмістити тих, що займаються для виконання подальших задач. Вони 

сприяють підтримці належного порядку і дисципліни на заняттях, служать 
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організуючим чинником у проведенні занять. За ними виконують вправи, які 

покращують роботу серцево-судинної і дихальної систем, активізують 

зв’язково-м’язевий апарат (швидка ходьба, біг, підскоки, махові рухи руками, 

нахили, випади, присідання та ін.). Потім слід переходити до вправ 

спеціально-підготовчим (механіка рухів ударів, пересування, бій з тінню та 

інші, що сприяють виконанню головних задач). 

В основній частині заняття вирішуються такі завдання: а) оволодіння 

технічними і тактичними навиками і вдосконалення їх; б) психологічна 

підготовка, вироблення здатності до високих психічних навантажень; в) 

розвиток швидкості реакції, виконання раціональних рухів і дій, координації, 

спритності, швидкісно-силових якостей і силової витривалості. В цій частині 

заняття багато часу слід приділяти шкільним вправам, особливо захисним 

діям, доводячи їх до автоматизму. Це робиться у вправах з партнером. 

Вивчені навики закріплюються в умовному або довільному навчальному 

бою. Довільний бій на рингу потребує великої напруги. Тому до умовного 

або вільного бою переходять після вивчення прийомів з партнером. Вправи 

на боксерських снарядах і лапах знижують нервову напругу після навчальних 

боїв на рингу, тому їх виконують в кінці головної частини занять. 

В заключній частині боксери вдосконалюють механіку рухів і дій без 

партнера, роблять вправи, що розвивають окремі групи м’язів, сидячи, 

лежачи, скачуть зі скакалкою, проводять легкий біг, який переходить в 

ходьбу, виконують дихальні вправи, вправи на розслаблення. Закінчувати 

заняття можна рухливими іграми. 

Місце різних вправ в тій чи іншій частині заняття залежить від 

кваліфікації боксера, його віку і цілеспрямованості заняття. Наприклад, на 

початку навчання вправи по вивченню техніки руху ударів і захисту 

включають в головну частину заняття. По мірі оволодіння складними діями 

вправи в механіці рухів по технічних прийомах використовують в 

підготовчій частині. 

Часто група буває нерівною за кваліфікацією або здібностями в 

оволодінні технікою, коли, зберігаючи структуру заняття, слід давати 

окремим боксерам різні завдання. 

Типову структуру заняття можна змінювати в залежності від 

конкретних умов і задач. 

 

4. Форма, спрямованість і зміст навчально-тренувальних занять 

Навчально-тренувальні заняття завжди проводяться з визначеним 

напрямком, відповідно підбираються засоби і методи. 

Рекомендуються наступні форми проведення занять: 1) групові 

заняття зі вдосконалення техніки, тактики і розвитку окремих фізичних 

якостей; 3) групові заняття з загальної фізичної підготовки зі спеціальним 

напрямком; 4) комбіновані заняття; 5) заняття з бойової практики; 6) вправи 

ранкової гімнастики. Групові заняття є головною формою навчально-

тренувального процесу. В залежності від теми заняття, умов і кваліфікації 
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групи в занятті можуть бути відображені і деякі форми індивідуалізації. Але, 

як правило, для всієї групи визначається один напрямок у вивченні і 

вдосконаленні техніко-тактичних навиків, використовуються всі наявні 

засоби. 

Індивідуалізоване тренування може проходити окремо або включатися 

у групові заняття. Якщо тренування проходить в групі, то боксеру дають 

індивідуальне завдання, якщо ж окремо, то боксеру виділяють спеціальний 

час для індивідуальної роботи. 

Групові та індивідуальні заняття з загальної фізичної підготовки 

сприяють розвитку комплексу або окремих фізичних якостей, необхідних 

боксеру. Такі заняття можуть проводитись в залі або на свіжому повітрі. 

Комбіновані навчально-тренувальні заняття розвивають спеціальну 

витривалість і вдосконалюють техніко-тактичні навики. Характерним для 

цих занять є спеціальний підбір вправ з визначеним режимом чергування 

навантаження. 

Заняття з бойової практики проводяться один або два рази на тиждень 

і є наближеними до умов бою. Тренери заздалегідь призначають партнерів, 

боксери самостійно роблять розминку, подібну до тієї, яку вони 

застосовують перед двобоєм на змаганнях, і проводять вільний бій з одним 

або декількома партнерами. Боксер отримує практику ведення бою з різними 

за стилем і манерою партнерів. На такого типу заняттях боксери 

вдосконалюють різні прийоми, провіряють свою технічну і тактичну 

готовність, ступінь розвитку вольових і фізичних якостей. 

Ранкова гімнастика боксера – це частина його тренування. Вона додає 

бадьорості, підводить до майбутньої фізичної діяльності, створює хороший 

настрій. 

Якщо в основному тренувальному занятті передбачається велике 

навантаження, ранкова гімнастика повинна бути нетривалою, з невеликою 

інтенсивністю. Якщо ж основне тренування з невеликим навантаженням, то 

ранкові вправи робляться тривалішими і більшої інтенсивності. 

 

5. Практичні методи навчання 

Відтворення рухів на практиці може здійснюватися методом навчання 

вправи в цілому (цілісний метод) і по частинах (роздільний метод). 

Цілісний метод дозволяє формувати найбільш правильні рухові 

навики, які відповідають індивідуальним особливостям тих, що займаються. 

Цілісний метод, як правило, застосовується при вивченні та вдосконаленні 

якої-небудь дії, яка складається з цілого комплексу рухів, наприклад прямого 

удару в голову лівою і боковим правою, а потім в тулуб. 

Роздільний метод застосовується для вивчення, виправлення, 

удосконалення і закріплення окремих частин цілого. Після того як окремі 

рухи засвоєні достатньо добре, їх пов’язують один з одним в цілісну дію. 

Часто цілісні дії відтворюють після попереднього вивчення його частин. 
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Роздільний і цілісний методи вивчення взаємопозв’язані. У процесі 

вивчення боксу вони можуть використовуватись почергово за схемою: 

цілісний – роздільний – цілісний. 

 

6. Особливості навчання і тренування боксерів-початківців 

Багато з видатних боксерів вже 19–20 років були зрілими майстрами і з 

успіхом виступали на першостях Європи, світу та Олімпійських іграх. Досвід 

показує, що спортивне виховання з юного віку дає позитивні результати не 

тільки по відношенню до спортивних досягнень. Десятки тисяч хлопчаків, 

навчаючись боксу, фізично розвиваються, отримують навики в дотриманні 

режиму, оздоровлюють власний організм, виробляють працелюбність, 

дисциплінованість, силу волі, самостійність, тобто якості, необхідні всебічно 

розвиненій людині. 

Сучасні правила боксу в роботі з дітьми і юнаками передбачають 

чотири факти: оздоровлення, фізичний розвиток, моральне виховання 

людини, досягнення високих спортивних результатів. Вирішення трьох 

перших задач є запорукою успішного вирішення четвертої. 

Підліток – це людина з великим колом інтересів, романтик, який прагне 

до високих ідеалів, благородних вчинків, тому навчанням і вихованням 

молоді повинні займатись люди досвідчені, котрі добре знають психологію 

підлітків. 

При навчанні і вихованні юнаків і підлітків тренер повинен 

враховувати як вікові, так і індивідуальні особливості кожного. 

За короткий час в житті підлітка відбуваються великі зміни в будові 

організму, психологічному стані. Не будемо зупинятись на анатомо-

фізіологічних і психічних вікових особливостях. Про це багато написано в 

спеціальній спортивній літературі, в тому числі по боксу. Нагадаємо лише 

про головне. 

Сучасний спорт може розвиватися при умові добре розвиненого 

дитячого і юнацького спорту. Як правило, у багатьох видах спорту, де 

потрібна висока координація, пластичність, рішучість, здібності до нього 

визначаються в ранньому дитячому віці (8–10 років). В боксі ці здібності 

визначаються в 10–12 років. 

До 14–17 років підліток накопичує сили, набуває спритності, в нього 

збільшується витривалість, активно підвищується робота всіх органів, 

змінюються стан нервової системи, діяльність серцево-судинної і дихальної 

систем. 

До 16–18 років настає посилений ріст маси легень, у зв’язку з чим 

збільшується їх життєва ємність. У юнаків 17–18 років значно збільшується 

маса м’язів, діяльність серцево-судинної системи стає досконалішою. В 

цьому віці можна збільшити фізичне навантаження, активніше розвивати 

спеціальну витривалість. 

Організм, який росте потребує відносно великої кількості кисню, ніж 

дорослий, тому заняття з юнаками потрібно проводити як можна частіше на 



11 

 

свіжому повітрі, приймаючи ходьбу, біг, спортивні ігри, ходьбу на лижах, 

катання на ковзанах, вправи з партнером та ін. 

Що стосується психологічних особливостей юнаків і підлітків, то вони 

відрізняються не тільки від таких у дорослих, але й залежать від вікової 

категорії. Психологічні процеси у підлітків проходять по-різному, в 

залежності від типу їх нервової системи. Одні юні боксери мобільні, 

проявляють ініціативу, швидко оволодівають технічними і тактичними діями, 

інші в цьому обмежені, ведуть бій одноманітно, пасивно, не проявляють 

великого прагнення до перемог, треті не враховують своїх помилок під час 

бою, погано реагують на поради і зауваження тренера, а при складних 

ситуаціях втрачають самоконтроль. Різна в них сила і стійкість сприйняття. 

Деякі краще сприймають цілісні дії, не помічаючи деталей, інші, навпаки, 

вміють із деталей скласти цілісну дію. Характер сприйняття в одних 

механічний, в інших – осмислений, критичний. Образні покази у підлітків і 

юнаків мають великий вплив на ступінь оволодіння навиками. 

Найсильнішими показами в юнаків є рухові. Ці покази можуть бути точними, 

якщо юнак уважно слідкував за виконанням дій і, що найкраще, відтворював 

їх. Однак не у всіх підлітків і юнаків представлення однакові: в одних вони 

яскраві, чіткі, стійкі, в інших – яскраві, але малостійкі, в третіх – сумні і 

нестійкі, що залежить від якості рухової пам’яті. 

Підлітки і юнаки відрізняються великою уявою і можуть уявити 

майбутній бій. Ось чому важливо, щоб тренер розумно показував технічні 

прийоми, практикував спільне тренування з боксерами високого класу, 

влаштовував показові тренування, організовував відвідування змагань, в яких 

беруть участь добрі боксери, перегляд кінофільмів і телевізійних передач з 

відповідними коментарями. 

Кожен учень запам’ятовує і відтворює власні дії по-різному, не тільки 

краще або гірше, а саме по-своєму, в залежності від індивідуальних якостей. 

Рухова пам’ять – це виняткова якість людини. Деякі підлітки добре 

оволодівають технічними навиками, але варто їм зробити невелику перерву в 

заняттях, і вони їх втрачають. Інші ж, навпаки, навіть після тривалої перерви 

можуть з великою точністю відтворити всі раніше вивченні дії. 

Чим більший арсенал знань і вмінь боксера, тим швидше і точніше він 

запам’ятовує комплексні дії. На цьому етапі і слід будувати вивчення 

більшості спеціальних підготовчих вправ. 

Мистецтво тренера полягає в тому, щоб як можна раніше визначити 

здібності, з’ясувати індивідуальні особливості підлітка в оволодінні технікою 

і тактикою окремих дій, можливо, виділити його із загальної групи і вчити 

складнішому матеріалу, більше давати часу на самостійну роботу, проявити 

творчий підхід до учня. 

Бокс потребує від спортсменів великої уваги. Юному боксеру часто не 

під силу надовго зосереджувати увагу на занятті, він відволікається і робить 

те, що йому цікавіше. Тренер повинен знайти причину неуважності, засоби і 

методи мобілізації. 
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Для розвитку уважності у боксерів тренер повинен передусім вимагати 

дисципліни при виконанні завдань, цікаво проводити заняття, кожний 

елемент представляти творчо, викликаючи до нього зацікавленість, вміти 

переконати учня в тому, що виконання завдання важливо для його 

подальшого вдосконалення спортивної майстерності, вчасно реагувати на 

його успіхи і помилки. 

Дуже важливим є правильний вибір партнерів для спільного навчання, 

добре оснащений зал, емоційне, творче проведення занять. Правильне 

чергування навчальних боїв з сильнішими і слабшими партнерами допомагає 

виховувати волю молодого боксера. Враховуючи нестійкість вольових 

якостей в юнаків і підлітків, не слід предявляти до них надто високі вимоги. 

Надмірні вимоги змушують боксера перенапружуватися, що веде до 

перевтоми. 

Глибокий, осмислений інтерес до занять допомагає долати труднощі, 

формує інтерес і працелюбність на тренуваннях. 

Тренер повинен навчити підлітка правильно оцінювати свої 

можливості. Переоцінка або недооцінка боксером своїх можливостей робить 

його самовпевненим або невпевненим у своїх силах, що як у першому, так і у 

другому випадку негативно відбивається на ефективності навчання і 

тренування. Для формування об’єктивної самооцінки в юного спортсмена 

тренеру важливо знати, чим визначається те або інше відношення юнака до 

успіху, його реакцію на труднощі, які він не зміг подолати. 

Навчально-спортивну роботу з підлітками і юнаками слід розглядати як 

підготовку до активної спортивної діяльності. Тому у віці 13-16 років 

головним завданням є всесторонній фізичний розвиток як основа успішного 

оволодіння боксерськими навиками. В заняттях повинні доминувати 

гімнастичні вправи на координацію, швидкість, гнучкість, рівновагу, біг, 

стрибки, спортивні і рухливі ігри, біг з перешкодами і спеціальні вправи з 

партнером. Перерви між окремими вправами потрібно робити частіше і 

довше, чим при заняттях з боксерами старшого віку. Не можна застосовувати 

сильні удари під час тренувань. Доцільно в занятті робити перерви по 5–6 

хвилин. Наприклад, після розминки, після вправ з партнером, перед вправами 

на снарядах і після них, більше проводити занять на свіжому повітрі. 

В заняттях хлопці повинні досконало навчитися виконувати вправи з 

мішками, грушами, лапами, м’ячами, скакалкою та ін. 

Доцільно періодично проводити контрольні випробування з фізичної 

підготовки головним чином на спритність. 

Юнаки в 17–18 років вирішують конкретніші завдання оволодіння і 

вдосконалення технічних і тактичних форм бою, збільшуються вимоги до 

них з фізичних і психічних навантажень. 

Для бойової практики, яка займає тепер більше часу, дають складніші 

задачі, пов’язані з розвитком витривалості, збільшуються вимоги до 

активності в бою, застосуванню різних техніко-тактичних засобів. 
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Тривалість занять з боксу зростає, тривалість і кількість перерв стає 

меншою, ніж у підлітків. В заняття включають більше вправ на розвиток 

швидкості дій, швидкісної і силової витривалості. Збільшується кількість 

занять в тиждень, більше часу приділяється техніко-тактичній майстерності. 

Заняття повинні бути більш індивідуальні і цілеспрямовані. 

Для юнаків і підлітків категорично забороняється підбирати партнерів 

для умовного і вільного бою з великою різницею у вазі та фізичному 

розвитку. На тренуваннях треба строго слідкувати за веденням бою, не 

допускати азарту, бажання при допомозі грубої сили здобути перевагу. 

Важливим фактором у навчанні і вихованні юнака є самовиховання. 

Без нього не можна здобути високих спортивних результатів. Тренеру слід 

давати завдання юному боксеру на місяць, тиждень, день, вчить самостійно 

підбирати вправи для розвитку тих чи інших фізичних, техніко-тактичних і 

морально-вольових якостей, чергувати і дозувати ці вправи. 

Для перших змагань тренер повинен підбирати суперників, рівних за 

фізичною і технічною підготовкою, щоб хлопці могли проявити свої 

здібності і мати надію на перемогу. При різниці у вазі тіла, неоднаковій 

техніко-тактичній підготовці переможений в безнадійній боротьбі (та ще при 

очевидній перевазі) не тільки може втратити віру в свої результати на 

майбутнє, але й інтерес до боксу. 

 

7. Мета і завдання початкової підготовки 

Отже, основними розділами початкової підготовки молодого боксера є: 

1) фізична підготовка; 2) спеціально-рухова підготовка; 3) технічна 

підготовка. 

Для підлітків майбутня мета здається далекою, і посилання на неї слабо 

стимулює активність підлітків. Тому, поряд з загальними завданнями 

необхідно ставити конкретні, найближчі завдання, реальність досягнення 

яких очевидна. 

На етапі початкової підготовки основним напрямком є всебічна фізична 

підготовка, оволодіння основами боксу та інших фізичних вправ. Різнобічне 

тренування, яке сприяє збільшенню бистроти, сили, витривалості дає кращий 

ефект, чим тренування, спрямоване на виховання тільки однієї фізичної 

якості.  

Основні завдання першого року навчання такі. 

Етап 1: Попередня підготовка (18-20 занять).  

Мета: Рівностороння підготовка юних боксерів до оволодіння 

спеціальними боксерськими знаннями уміннями і навиками. 

Завдання:  

1)  Озброєння знаннями про спорт, бокс;  

2) Укріплення здоров’я, різнобічна фізична підготовка:  

- розвиток бистроти з допомогою засобів, які стимулюють підвищення 

частоти і швидкості рухів;  

- розвиток здатності до прояву максимальної бистроти; 
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- вдосконалення координаційних здібностей, рухових умінь і навиків;  

3)  визначення мотивацій для занять боксом; формування оптимального 

емоційного стану кожного учня; розвиток зацікавленості до занять боксом; 

початкова вольова підготовка; створення ядра колективу секції. 

Етап 2: Вивчення прямих ударів і відповідних прийомів (64-70 занять). 

Мета: Навчання специфічним боксерським умінням і навикам (прямі 

удари, зв’язані з ними прийоми захисту, фінти, види пересувань. 

Завдання : 

1) Вивчення техніки і тактики прямих ударів і супутніх прийомів; 

розвиток інтелектуальних здібностей (вивчення теорії боксу, організаційно-

методична і суддівська освіта). 

2) Медичний і гігієнічний контроль (два поверхових і один поглиблений 

медогляд). 

3) Виховання вольових якостей; спеціальна психічна підготовка до 

змагань, другий і третій етапи формування колективу секції. 

Етап 3: Вивчення бокових ударів і відповідних прийомів (34-40 занять). 

Мета: Навчання новаків специфічним боксерським умінням і навикам 

(бокові удари і зв’язані з ними прийоми захисту, види пересувань). 

Завдання: 

1) Вивчення техніки і тактики бокових ударів і супутніх прийомів; 

розвиток інтелектуальних здібностей боксерів. 

2) Медичний і гігієнічний контроль (поверховий огляд); різнобічна 

фізична підготовка. 

3) Виховання вольових якостей; спеціальна психічна підготовка; 

четвертий етап формування колективу. 

Етап 4: Вивчення ударів знизу і відповідних прийомів (36-40 занять). 

Завдання:   

1) Вивчення техніки і тактики ударів знизу і супутніх прийомів; 

розвиток інтелектуальних здібностей боксерів. 

2) Медичний і гігієнічний контроль (поверховий і поглиблений огляд); 

різнобічна фізична підготовка. 

3) Виховання під час тренувань, в колективі секції; виховання вольових 

якостей; спеціальна психічна підготовка. 

Подані етапи можна розбити на більш дрібні, тоді завдання і зміст 

кожного періоду стануть ще більш конкретними, а їх реалізація - більш 

своєчасною. 
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4. Набатникова М.Я. Перспективы исследований проблем юношеского 
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Вип. 4 (23). – Житомир : Видавець О. О. Євенок, 2017. – С. 273-279. 

6. Павловский О.М. Биологический возраст человека / Павловский О.М. – 
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Ованесян. – М.: Советский спорт, 1992. – 192 с. 

11. Филин В.П. Теория и методика юношеского спорта: Учебник / 
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Інформаційні ресурси 

1. Фонд навчально-методичної літератури бібліотеки ЛДУФК. 

2. Електронні та паперові примірники текстів лекцій з дисципліни «Теорія і 

методика обраного виду спорту (бокс)». 

3. Ресурси інтернет: http://repository.ldufk.edu.ua/ 

 

 

АНОТАЦІЯ 

Навчально-тренувальний процес в аматорському боксі та його 

особливості у боксерів-початківців: лекція з дисципліни Теорія і методика 

обраного виду спорту – Спортивно-педагогічне вдосконалення. 

Спеціальність 017 Фізична культура і спорт, спеціалізація «Бокс», рівень 

вищої освіти «бакалавр» (для студентів 1 курсу факультетів Фізичної 

культури і спорту та Педагогічної освіти), кафедра Фехтування, боксу та 

національних одноборств, Нікітенко С.А.. 2019. Training process in amateur 

boxing and its features in beginner boxers. Lecture on discipline «Theory and 

methodics of the chosen sport - Sports and pedagogical improvement (boxing)». 

Nikitenko Serhii. 

http://repository.ldufk.edu.ua/

