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П остановка проблеми. Ефективність підготовки спортсменів 
залежить від визначення їхнього стану на основі об’єктивних критеріїв 
п ідготовленості з подальш ою  своєчасною  корекцією  складових 
тренувального процесу. На успіх змагальної діяльності боксерів більшою 
мірою впливає ефективне застосування індивідуальних комбінацій ударів. 
Дана стаття написана у відповідності до теми 1.2.10 «Формування 
компонентів підготовленості кваліфікованих єдиноборців на етапі 
максимальної реалізації індивідуальних можливостей» Зведеного плану 
науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури і спорту на 2001 -2005 
рр. Держкоммолодьспорттуризму України.

А наліз останніх дослідж ень і публікацій . Критерієм
підготовленості комбінацій ударів є рівень показників сили та швидкості 
цих ударів, їхнє співвідношення у структурі комбінації на певному етапі 
підготовчого періоду [1]. Дослідження швидкісно-силових компонентів 
техніки ударів у структурі комбінацій за допомогою хронодинамометру 
дозволило вимірити силу і час кожного удару сполучення [3]. Аналіз 
спеціальної літератури свідчить про недостатню дослідженість швидкісно- 
силових компонентів техніки ударів у структурі комбінацій на сучасному
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етапі розвитку аматорського боксу [2]. Отже, актуальним є визначення 
таких факторів у структурі комбінацій ударів боксерів, які найбільшою 
мірою характеризуватимуть рівень їхньої підготовленості на певному етапі 
підготовчого періоду, а також підлягатимуть корекції під час тренувального 
процесу.

М етою дослідж ення було визначення об’єктивних критеріїв 
оцінки р івн я  підготовленості індивідуальних ком бінацій  ударів 
кваліфікованих боксерів.

До основних завдань роботи поставлено дослідити динаміку 
швидкісно-силових компонентів техніки ударів комбінацій, які найбільш 
застосовуються боксерами впродовж підготовчого періоду. На основі 
порівняльного аналізу цих показників у боксерів різної кваліфікації 
визначити критерії оцінки їхньої підготовленості.

Р езультати  дослідж ення. Дослідження швидкісно-силових 
компонентів техніки ударів у структурі комбінацій здійснювалося завдяки 
застосуванню хронодинамометру [3], який дозволяє вимірювати силу і 
час кожного удару сполучення. В дослідженні хронодинамометрії ударів 
прийняли участь 23 боксера високої кваліфікації (майстрів спорту -  19, 
майстрів спорту міжнародного класу -  4), а також 22 боксера середньої 
кваліфікації (кандидатів у майстри спорту -  9, першорозрядників -  13).

Після стандартної розминки боксер розташовувався на дальній 
дистанції до спеціалізованого снаряду (боксерської груши), поєднаного з 
хронодинамометром і виконував 30-35 спроб комбінації ударів у режимі, 
максимально наближеному до змагального. Це дозволяє визначати силу і 
час ударів, а також взаємозв’язки між їхніми показниками в структурі 
комбінації.

Для визначення відсотку реалізац ії сили кожного удару в 
сполученні фіксувалася максимальна сила поодиноких ударів. Даний підхід 
надає можливість аналізувати рівень зусиль у кожному з ударів певної 
комбінації та характеризувати особливості техніки ударів боксерів різної 
кваліфікації. Тестування проведено на початку та в кінці підготовчого 
періоду.

Для визначення комбінацій ударів, якими часто користуються 
боксери, а також з яких формують, саме, індивідуальні комбінації, 
здійснено опитування 187 боксерів, з яких 64 високої кваліфікації та 123 
середньої кваліфікації. Встановлено, що індивідуальні комбінації боксери 
формують з двох-трьох ударів. З двоударних комбінацій найбільша увага 
приділяється сполученню прямих ударів лівою-правою рукою, а також 
прямого правою-збоку лівою (Табл. 1).
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Таблиця 1
Застосування індивідуальних двоударних комбінацій кваліфікованими

боксерами, %

К о м бінац ії ударів
К вал іф ікац ія  боксерів

В исока 
(п = 64)

С ередня 
(п = 123)

П рям ий правою , збоку  лівою 55 63
П рям і л івою -правою 15 18
Знизу л івою , збоку  правою 8 7
Знизу правою , збоку  лівою 8 2
П рям і правою -лівою 6 2
Збоку правою , зн изу  лівою 5 3
П рям ий правою , зн изу  л івою 3 5

Саме вказані комбінації відзначаються спрощеним характером 
виконання та високою ефективністю застосування [4]. Комбінацією ударів 
з прямого правою та збоку лівою користуються 55% боксерів високої 
кваліфікації та 63% боксерів середньої кваліфікації. Застосуванню інших 
двоударних комбінацій приділяється значно менша увага (Табл. 1).

З триударних індивідуальних комбінацій найбільш ої уваги 
приділяється сполученню прямих лівою -правою , збоку лівою. Її 
застосовують 47% боксерів високої кваліфікації та 65% боксерів середньої 
кваліфікації (Табл. 2). Інші триударні сполучення застосовує менша 
кількість боксерів, про що свідчать педагогічні спостереження та 
опитування спортсменів.

Таблиця 2
Застосування індивідуальних триударних комбінацій кваліфікованими

боксерами, %

К омбінації ударів
К валіф ікація боксерів

В исока 
(п = 64)

Середня 
(п =123)

П рям і лівою -правою , збоку лівою 47 65
Знизу правою -лівою , збоку правою 11 3
П рям і лівою -правою -лівою 9 7
П рям ий правою , збоку лівою , прям ий 
правою

9 7

Знизу лівою -правою , збоку лівою 8 3
Збоку лівою , прям ий правою , збоку лівою 6 5
Знизу правою , збоку лівою -правою 6 5
П рям і правою -лівою -правою 4 5

Аналіз показників швидкісно-силових компонентів техніки
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триударної ком бінац ії (прям і л івою -п равою , збоку лівою ), яка 
вимірювалася на початку підготовчого періоду свідчить, що боксери 
високої кваліфікації з вірогідно більшою силою та меншим часом 
виконують удари даного сполучення, ніж боксери середньої кваліфікації 
(Табл. 3).

Таблиця 3
Сила та час триударної комбінації (прямі лівою-правою, збоку лівою) 
у  боксерів високої та середньої кваліфікації на початку підготовчого

періоду
Кваліфікація

боксерів
Сила ударів, у.о. Час ударів, мс Реалізація сили ударів,%

Б1 Б2 Б3 п п Б1 Б2 Б3
Висока
(п=23)

X 0,61 1,78 2,07 172 186 32 74 91
У% 14 12 13 8 7

Середня
(п=22)

X 0,52 1,67 1,96 188 221 29 79 94
У% 19 11 15 7 6

р >0,05 <0,05 <0,05 <0,001 <0,001

Боксери обох кваліфікаційних груп намагаються з максимальною 
силою виконати другий і третій удари комбінації, про що свідчить відсоток 
реалізації сили ударів (за 100% приймалася максимальна сила поодиноких 
ударів). Показники сили поодиноких ударів у боксерів високої кваліфікації 
також вірогідно вищі (Табл. 4).

Таблиця 4
Сила поодиноких ударів (у. о.) у  боксерів високої та середньої 

кваліфікації на початку та в кінці підготовчого періоду

Кваліфікація
боксерів

Початок підготовчого періоду Кінець підготовчого періоду
прямий
лівою

прямий
правою

збоку
лівою

прямий
лівою

прямий
правою

збоку
лівою

Висока X 1,91 2,41 2,27 2,35 2,99 3,14
(п=23) У% 17 16 10 14 12 11

Середня X 1,79 2,11 2,09 2,04 2,61 2,36
(п=22) У% 19 18 13 20 18 15

Р <0,05 <0,01 <0,01 <0,01 <0,001 <0,001

Аналіз отриманих показників швидкісно-силових компонентів 
техніки ударів зазначеної комбінації в кінці підготовчого періоду показав, 
що боксери високої кваліфікації з вірогідно більшою силою виконують 
останній удар даного сполучення, в порівнянні із боксерами середньої 
кваліфікації' (Табл. 5).
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Таблиця 5
Сила та час триударної комбінації (прямі лівою-правою, збоку лівою) 

у  боксерів високої та середньої кваліфікації в кінці підготовчого
періоду

Кваліфікація
боксерів

Сила ударів, у.о. Час ударів, мс Реалізація сили 
ударів,%

Б1 Б2 Б3 П t2 Б1 Б2 Б3
Висока
(п=23)

X 0,68 1,98 2,30 156 174 28 66 73
У% 11 17 14 8 6

Середня
(п=22)

X 0,74 1,79 2,10 180 216 37 68 89
У% 24 16 12 8 10

Р >0,05 >0,05 <0,01 <0,001 <0,001

П ри цьому висококваліф іковані боксери, в порівнянні із 
боксерами середньої кваліфікації, спроможні значно збільшити силу 
кожного удару сполучення, про що свідчать показники сили поодиноких 
ударів (Табл. 4). Показник реалізації сили третього удару даної комбінації 
у боксерів високої кваліфікації значно нижчий, ніж у боксерів середньої 
кваліфікації (Табл. 5). Тобто, боксери високої кваліфікації у стані набуття 
спортивної форми знижую ть силу третього удару сполучення до 
оптимального рівня його виконання, за рахунок чого підвищують швидкість 
ударів комбінації. Отже, ефективність виконання комбінації залежить не 
від максимального прояву сили ударів, а від оптимального поєднання 
швидкості та сили ударів у структурі певного сполучення.

Паралельно із цим встановлено, що з підвищенням підготовленості 
боксерів у структурі дво-триударної індивідуальної комбінації утворюються 
в з а є м о з в ’язки  м іж  певн и м и  л ан кам и  дан ого  сполучен ня і 
супроводжуються підвищенням їхньої щільності у кінці підготовчого 
періоду (Табл. 6).

Боксери середньої кваліфікації відрізняються від боксерів високої 
кваліфікації тим, що в них не встановлено взаємозв’язків між силою і часом 
ударів у структурі комбінації. У боксерів цієї кваліфікації встановлено 
взаємозв’язки у структурі комбінації тільки окремо між показниками сили, 
або часу ударів.
Висновки. О трим ані результати дослідж ень дозволяю ть зробити 
припущення, що динаміка щільності взаєм озв’язків м іж  певними 
швидкісно-силовими компонентами техніки ударів у структурі комбінації 
може в ідображ ати  одну із складових, яка характеризує р івень 
спеціалізованого відчуття боксерів на етапах підготовчого періоду.
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Таблиця 6
Щільність взаємозв ’язків (г) між швидкісно-силовими компонентами 

техніки ударів у  структурі триударної комбінації на початку та в 
кінці підготовчого періоду в боксерів високої та середньої

кваліфікації

Період
підго
товки

Кваліфікація
боксерів

Взаємозв’язки між швидкісно-силовими 
компонентами техніки ударів у структурі комбінації
між силою 

ударів
між

інтервалами 
часу ударів

між силою та 
інтервалами часу 

ударів
Початок Висока (n=23) 0,485 0,494 0,460

Середня (n=22) 0,433 0,478 -

Кінець Висока (n=23) 0,649 0,678 0,592

Середня (n=22) 0,597 0,574 -

Примітка. Р<0,05 - 0,001

Поглиблене вивчення спеціалізованого відчуття боксерів на основі 
п оказників  щ ільності в за єм о зв 'я зк ів  м іж  ш видкісно-силовим и  
компонентами техніки ударів у структурі індивідуальних комбінацій 
потребує додаткових досліджень.
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