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IMPROVEMENT TECHNOLOGY REPULSION IN THE FINAL PHASE IN SKI 
JUMPING FROM A SPRINGBOARD ON STAGE SPECIALIZED BASIC TRAINING 

Vladimir Banach 
Kremenetskiy Regional Humanitarian Pedagogical Institute. Tar as Shevchenko 

The article presents the results of experimental verification of the training program 
effectiveness for young sportsmen based on take off improvement. Statistically significant 
improvement of young jumpers' sport result and technique is revealed. Practical usability of take off 
models in the system of young sportsmen training is proved. 

Key words: ski jumping, take off, technique, kinematics, parameters, model. 

СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ БОКСЕРІВ НА 
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Постановка проблеми» Одним із головних напрямків прогресу в 
спортивній діяльності є удосконалення системи управління тренувальним 
процесом. Невід'ємною умовою цього удосконалення є об'єктивізація знань про 
структуру підготовленості спортсмена з урахуванням як загальних 
закономірностей становлення спортивної майстерності у даному виді спорту, так 
і індивідуальних можливостей спортсмена [5]. 

Рівень майстерності в сучасному боксі вищих досягнень настільки 
високий, що для входження в світову еліту спортсменові необхідно володіти 
унікальним рівнем розвитку комплексу фізичних і психічних параметрів. Таке 
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урахуванням індивідуальних особливостей реакції і відповідно створюють 
тактичну схему бою. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Низкою авторів [1, 4, 7] 
зазначено, що дослідження показників діяльності каратистів в умовах змагань 
(які належать до фактору реалізації) та визначення взаємозв'язку цих показників 
із результатами тестувань підготовленості (які належать до фактору 
забезпечення) дозволяє виявити найбільш інформативні тести, результати яких 
пов'язані з результативністю змагальної діяльності. 

Актуальність досліджень діяльності каратистів в умовах змагальної 
діяльності обумовлюється також і тим, що вони дозволяють виявити 
індивідуальні особливості, які притаманні стилю діяльності певних каратистів. 
Фахівці зазначають, що урахування цих особливостей у навчально-
тренувальному процесі дозволяє індивідуалізувати підготовку спортсменів, а 
отже, сприяє підвищенню її ефективності [2, 3, 6]. 

Оптимізувати підготовку каратистів дозволяють також об'єктивні дані 
щодо особливостей змагального техніко-тактичного арсеналу, зокрема, щодо 
частоти та ефективності застосування окремих видів прийомів. Так, враховуючі 
такі дані у підготовці карате-до (\¥КР), можна акцентувати увагу на 
вдосконаленні певних прийомів (тих, що виконуються найбільш часто і мають 
найвищу ефективність). При цьому інші технічні прийоми можуть бути 
застосовані переважно для розширення рухового досвіду (на підставі 
аналогічних досліджень у боротьбі, автори вважають, що цілеспрямоване 
вдосконалення тих прийомів, які застосовуються рідко, проте мають високу 
ефективність, сприятиме зростанню рівня техніко-тактичної майстерності 
каратистів за рахунок підвищення різнобічності технічних прийомів [4, 7]. 

У той же час доступні джерела науково-методичної літератури з карате-до 
[1, 4, 7] описують переважно елементи техніки та деякі аспекти методики її 
вивчення. Питанням науково-обгрунтованих методик підготовки каратистів до 
змагальної діяльності не приділяється належної уваги. В той же час прогрес 
спорту визначається вдосконаленням системи управління тренувальним 
процесом на основі об'єктивізації знань про структуру та зміст змагальної 
діяльності [4]. 

Мета дослідження: аналіз компонентів змагальної діяльності спортсменів 
каратистів у 2007-2008 рр. 

Методи та організація дослідження. Для вирішення завдань, які були 
поставлені в роботі, використовувались такі методи дослідження: аналіз та 
узагальнення науково-методичної літератури, педагогічне спостереження, аналіз 
відеоматеріалів, методи математичної статистики. 

З метою визначення показників змагальної діяльності каратистів нами був 
проведений відеозапис змагальних поєдинків. У процесі аналізу відеоматеріалів 
реєструвались різновиди техніко-тактичних дій та їх кількісні характеристики. 
Проаналізовано 60 поєдинки майстрів спорту України і майстрів спорту 
міжнародного класу версії (WKF), які виступали на таких змаганнях: Першості 
України, Кубок Чорного моря , Чемпіонати Європи та Світу. В наших 
дослідженнях фіксувались усі різновиди ударних дій та розраховувався 
показник їх застосованості, який свідчить про обсяги застосування бойових дій 

Результати дослідження та їх обговорення. В період 2007-2008 рр. 
каратистисти використовували аналогічні до попереднього періоду варіанти 
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удару, часових проміжків між ударами, їх кількості, потужності ударної роботи 
та багато інших спеціалізованих характеристик. 

Крім показників фізичної працездатності у боксерів визначались градієнт 
ефективності двоударних комбінацій - ГЕК-2 і відносна сила поодиноких ударів: 
лівого бокового і правого прямого. 

Був проведений природній експеримент, який полягав у повторенні замірів 
у боксерів, а саме: 

а) стан сили поодиноких ударів - бокового лівою і прямого правою; 
б) градієнт ефективності двоударної комбінації прямих ударів лівий-правий 

в голову; 
в) тест "8 сек" - виміри показників кількості ударів, потужності роботи в 

тесті та індекс креатин-фосфатної працездатності - ІКФП. 
Додатково ми включили в дослідження новий елемент діагностики стану 

спеціальної працездатності боксерів - градієнт ефективності поодинокого удару 
ГЕУ - відношення сили удару до часу реакції ударом на сигнал і до ваги 
спортсмена. 

Результати дослідження та їх обговорення. Співставленім 
сенсомоторних результатів до тренувань знятих в груп майстрів спорту і 
кандидатів у майстри спорту показало достовірну перевагу за показниками СА 
(складної антиципації) (КМС-18,9-МС-13,8) а також перевагою групи МС 
відзначимо такі параметри (час ударів за сигналом, градієнт ефективності ударів 
лівого бокового та правого прямого) (табл. 1). 

Таблиця 1. 
Порівняння середніх показників "Сенсомоторики" групи МС (МСМК) 

та гі рупи КМС (1-Р) до тренування 
№ 10 ПА ПАП ША ШАП СА САП НСС 

Час реакції 
№ 10 ПА ПАП ША ШАП СА САП НСС Л.б. П.п. 

КМС(І-Р) 10,3 12.4 14.8 15.2 18.8 16.4 3.2 459 465 
Дост. різниці Р Р> 0,05 Р> 0,05 Р< 0,05 Р> 0,05 Р< 0,01 Р> 0,05 Р> 0,05 Р< 0,05 Р< 0,05 
МС(МСМК) 11 14.5 17.8 16.4 13.4 19.7 3.9 392 379 

Отже середні показники сенсомоторних реакцій до тренувань показали 
перевагу майстрів спорту за трьома параметрами (Час реакції ударів на сигнал 
лівим боковим та правим прямим та точність Швидкої (ША) і складної 
антиципації (СА)). 

Після співставлення результатів визначених після спеціалізованого 
навантаження відмічено достовірне покращення повільної антиципації (ГІА), 
(ПАП) повільна антиципація з перешкодою, а також часу реагування ударів на 
сигнал (із градієнта ефективності ударів лівого бокового і правого прямого) 
(табл. 2). 

Можна зробити висновок, що під час діагностики стану тренованості, за 
параметрами точності сенсомоторних реакцій до тренування найбільш 
інформативними є складна антиципація (СА), а також час реакції на сигнал 
(градієнт ефективності ударів лівий боковий (Л.б.) і правий прямий (П.п). 

При дослідженнях точності сенсомоторних реакцій а також часу 
реагування ударом на сигнал взятих після навантаження, в групі майстрів 
спорту достовірно кращими виявились точність повільної антиципації з 
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перешкодою і час реакції ударом на сигнал ( взятий із складової градієнта 
ефективності лівого бокового і особливо правого прямого. 

Таблиця 2. 
Порівняння середніх показників "Сенсомоторики" групи МС (МСМК) 

та групи КМ< ~ (1-Р) після тренування 

№ 10 ПА ПАП ША ШАП СА САП НСС 
Час реакції 

№ 10 ПА ПАП ША ШАП СА САП НСС 
Л.б. П.п. 

КМС(І-Р) 12.2 14.1 11 16.2 17.9 15.8 3.3 459 465 

Дост. різниці Р Р< 0,05 Р< 0,05 Р< 
0,01 

Р> 
0,05 

Р< 
0,05 

Р> 
0,05 

р> 
0,05 

Р< 
0,05 

Р< 
0,05 

МС(МСМК) 9.5 11.1 16.6 14.6 15.2 15.3 3.6 392 379 

Як що показники сенсомгорних реакцій у груп майстрів спорту та 
кандидатів у майстри спорту ми порівнювали між собою до навантаження і 
після навантаження, то показники спеціальної працездатності вимірювались 
лише одноразово на етапі підготовки до змагань (табл. 3). 

За результатами спеціальної працездатності, більш широке коло 
показників виявилось достовірно кращим у групі майстрів спорту. Так, превага 
МС над KMC виявилась достовірно кращою при виконанні лівого бокового. При 
вимірах градієнта ефективності ударів достовірно кращими у майстрів спорту 
виявився правий прямий Також були достовірно перевагою показники градієнт 
ефективності дво-ударної комбінації (ГЕК-2) та Індекса креатин фосфатної 
працездатності (тест 8с). 

Таблиця 3. 
Порівняння середніх показників спеціальної працездатності груп 

МС (МСМК) і KMC (І-р) 
Параметри Вага 

Макс.сила ГЕУ 
ГЕК-2 ІКФП Параметри Вага Л. б. П. п. Л. б. П. п. ГЕК-2 ІКФП 

МС(МСМК) 
п = 10 68 153 169 0.43 0.52 2.1 270 

Дост. різниці Р Р<0,05 Р>0,05 Р>0,05 Р<0,05 Р<0,01 Р<0,05 

КМС(І-Р) 
п = 10 

71 140 160 0.36 0.40 1.57 220 

За показником ГЕУ градієнт ефективності ударів достовірно виявився 
менш кращим градієнт ефективності удару правого прямого, в той час коли 
величина (градієнт ефективності удару лівого бокового) виявилась 
недостовірною хоча проявила тенденцію до покращення в групі майстрів спорту 

Найбільша перевага в групі майстрів спорту над кандидатами у майстри 
спорту проявилась в ГЕК-2 (градієнт ефективності дво-ударної комбінації). 

Показник Індекс креатин фосфатної працездатності при тестуванні 
спуртової роботи за 8 с. також виявився достовірно кращим у групі майстрів 
спорту. 
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1. Br 
120% 

2. АбсЛб 

6. Гек-2 

3. Абс Пп 

5. Геу Пп 

4. Геу Лб 

~»Ф«~КМС {1-Р} 
~»~МС (МСМК}2 

7. ІКФП 

Діаграма І. Показник працездатності груп МС (МСМК) і KMC (1-р) 

Отже при визначенні рівня спеціальної працездатності боксерів, а також 
при відборі в збірні команди у першу чергу слід орієнтуватись на силу удару 
лівого бокового, градієнт ефективності удару правого прямого, градієнт 
ефективності дво-ударної комбінації та індекс креатин фосфатної 
працездатності (діагр. 1). 

Таким чином в нашому дослідженні було виявлено ведучі показники 
підготовленості спортсмена, які істотно впливають на спортивний результат. 

Висновки 
1. Співставленим сенсомоторних реакцій (реакції антиципації та часу 

реагування ударом на сигнал) показало, що у спортсменів майстрів спорту 
виявились задовільні показники зняті в стані спокою (складна антиципація, час 
реагування на сигнал, градієнт ефективності ударів лівий боковий і правий 
прямий). 

2. Співставлення сенсомоторних реакцій (реакції антиципації та часу 
реагування удару на сигнал) показало, що у спортсменів (МС) (МСМК) після 
спеціалізованого навантаження відмічені достовірні покращення ПА (повільна 
антиципація), ПАП (повільна антиципація з перешкодою), а також часу 
реагування ударом на сигнал (взятий із градієнта ефективності лівий боковий і 
правий прямий). 

3. При визначенні перспективності спортсмена, орієнтуючись на показники 
спеціальної працездатності, слід відбирати в перш чергу тих осіб у яких 
відзначена перевага в максимальній силі Лівого бокового, градієнта 
ефективності правого прямого, градієнт ефективності дво-ударної комбінації та 
індексу креатин фосфатної працездатності (тест 8 с.) 

4. Співставлення показників спеціальної працездатності показав! 
різноманітний вплив різних параметрів працездатності на майстерність! 
спортсмена. 
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АНОТАЦІЇ 

СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ БОКСЕРІВ НА ЕТАПІ 
БЕЗПОСЕРЕДНЬОЇ ПІДГОТОВКИ ДО ЗМАГАНЬ 

Олег Бандрівський, Мирон Савчин 
Львівський державний університет фізичної культури 

У статті висвітлюється система контролю підготовленості боксерів на етапі 
безпосередньої підготовки до змагань. Метою є удосконалення контролю та діагностики рівня 
готовності спортсменів до змагань на основі оцінки параметрів їх спеціальної працездатності. 
Встановлено, що при визначенні перспективних спортсменів є важливою перевага в 
максимальній силі градієнт ефективності удару правий прямий, градієнт ефективності дво-
ударної комбінації та індекс креатин фосфатної працездатності (тест 8 с.). 

Ключові слова: бокс, система контролю, підготовленість. 

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ БОКСЕР ЭТАПЕ 
НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ПОДГ ОТОВКИ К СОРЕВНОВАНИЯМ 

Олег Бандривский, Мирон Савчин 
Львовский государственный университет физической культуры 

В статье освещается система контроля подготовленности боксеров на этапе 
непосредственной подготовки к соревнованиям. Целью является совершенствование контроля 
и диагностики уровня готовности спортсменов к соревнованиям на основе оценки параметров 
их специальной работоспособности. Установлено, что при определении перспективных 
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