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Актуальні проблеми сучасної спортивної підготовки 
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Вступ. У більшості видів спортивних єдиноборств техніко-тактична підготовка є 

пріоритетною на різних етапах багаторічного вдосконалення спортсменів [4, 5]. У науково-
методичній літературі наявні різні підходи до її реалізації, що зумовлені особливостями 
змагальної діяльності, правилами змагань, завданнями етапів багаторічного вдосконалення 
спортсменів, наявністю належного наукового обґрунтування у межах окремих видів спортивних 
єдиноборств. Аналіз наукових публікацій свідчить, що більшість авторів акцентують увагу на 
оволодінні основними елементами, прийомами, варіантами тактичних дій, а також практичній 
реалізації тактичної підготовленості водночас із удосконаленням технічної майстерності [1, 3, 5]. 
Зазначимо, що структура та зміст тактичної підготовки в різних видах спортивних єдиноборств 
є регламентованими відповідними нормативно-правовими документами, які повинні 
відображати сучасні тенденції розвитку спортивних єдиноборств та ґрунтуватися на результатах 
наукових розробок.   

Мета дослідження – виявити особливості змісту тактичної підготовки спортсменів у 
спортивних єдиноборствах.  

Методи дослідження: теоретичний аналіз, документальний метод, узагальнення даних 
літератури та мережі Інтернет.  

Результати дослідження та їх обговорення. У процесі дослідження було проаналізовано 
навчальні програми для ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ та спеціалізованих навчальних закладів 
спортивного профілю з олімпійських (фехтування, вільної боротьби, дзюдо, боксу, греко-
римської боротьби та тхеквондо ВТФ) та неолімпійських видів спортивних єдиноборств [1-5]. 
Зокрема перевагу було надано тим неолімпійським видам спорту, які були включені 
безпосередньо до програми Всесвітніх ігор або мали статус показових (демонстраційних) змагань 
(кікбоксинг «ВАКО», таїландський бокс (Муей-Тай), самбо, ушу, карате WTF, хортинг).  

Нами аналізувалися розділи, у яких відображено завдання тактичної підготовки, обсяги 
часу протягом річного макроциклу підготовки, засоби та методи, рекомендації до контролю 
тактичної підготовленості під час планування навчально-тренувального процесу різного 
контингенту спортсменів. Оскільки у межах тактичної підготовки передбачено розвиток 
тактичного мислення та оволодіння відповідними тактичними знаннями, було також 
проаналізовано розділи інформації, які є основою для вдосконалення тактичної майстерності.  

Встановлено, що для різних видів спортивних єдиноборств характерна дискретність 
розгляду тактичної підготовки як самостійного розділу системи багаторічного удосконалення 
спортсменів. У більшості програм її реалізацію заплановано разом із технічною підготовкою. 
При такому підході річний обсяг годин, відведений на техніко-тактично підготовку на різних 
етапах багаторічного удосконалення, коливається у межах 41-1170 год. При відокремленні 
тактичної підготовки від технічної обсяг першої у річному макроциклі становить 14-287 год. Те 
ж стосується  співвідношення обсягів тактичної та інших видів підготовки спортсменів. 
Комплексна реалізація технічної та тактичної підготовки передбачає 10,3-70,3 %, відокремлена – 
4,5-25,5 % відповідно.  

Виявлено, що як комплексна (у поєднанні з технічною), так і відокремлена реалізація 
тактичної підготовки містить певні недоліки, зокрема її зміст, завдання, засоби, методи та 
особливості оцінювання тактичної майстерності висвітлені фрагментарно та не відображають 
належним чином усіх сучасних тенденцій розвитку різновидів спортивних єдиноборств. 
Натомість автори програм здебільшого акцентують увагу на фізичній та технічній підготовці [1, 
2, 3, 4, 5].  
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Для більшості навчальних програм з різних видів спортивних єдиноборств також 
характерне нівелювання навчального потенціалу інструкторської та суддівської практики для 
формування тактичної підготовленості на різних етапах багаторічного удосконалення. У річному 
макроциклі підготовки на неї відведено від 4 до 30 год, що у відсотковому співвідношенні 
становить від 0,6 до 37,6 %. Виняток становлять навчальні програми з фехтування та карате WKF, 
в яких відведено 28-400 год (20-37,5 %). Проте у цих документах інструкторська та суддівська 
практики розглядаються як окрема складова техніко-тактичної підготовки. Їх зміст та завдання 
на різних етапах багаторічного вдосконалення спортсменів-єдиноборців представлені 
фрагментарно [1, 2, 3, 4, 5].  

Висновки. Узагальнення даних, пов’язаних зі структурою та змістом нормативно-правових 
документів з підготовки спортсменів в олімпійських та неолімпійських видах спортивних 
єдиноборств, дає підстави стверджувати про наявність низки науково-практичних завдань, 
пов’язаних із розробкою належного науково-методологічного підґрунтя тактичної підготовки. 
Розв’язання цих завдань сприятиме підвищенню ефективності реалізації тактичної підготовки у 
системи багаторічного вдосконалення спортсменів-єдиноборців.  
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