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Анотація. Аналіз структури спеціальної фізичної підготовленості та психомоторних функцій бо-
ксерів 12–13 років дозволив виявити значущі взаємозв'язки між спортивними результатами, показниками 
швидкісно-силових якостей і психомоторних функцій боксерів 12–13 років на етапі попередньої базової 
підготовки. Установлено, що в юних боксерів найбільш значущими чинниками, що визначають рівень 
швидкісно-силової підготовленості, є швидкісно-силова витривалість і координація, вибухова сила, часто-
та рухів.  
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Постановка проблеми дослідження. Аналіз останніх досліджень та публікацій. Здат-
ність спортсмена до гідної протидії сильним атакувальним ударам обумовлена міцністю й на-
дійністю сформованих рухових навичок, специфічних для цього виду спорту [3, 9]. 

Оптимальний рівень готовності спортсмена до боксерського поєдинку складається з від-
повідних показників провідних рухово-координаційних якостей: м'язової сили, швидкості, за-
гальної і спеціальної витривалості, спритності, точності, рівноваги; засвоєння техніки основ-
них прийомів захисту й атакувальних дій; уміння формувати здібності до моментальної зміни 
боксерської дистанції, залежно від виниклої ситуації, керувати психоемоційним станом, чітко 
прогнозувати характер комбінацій суперника і здатності до зміни алгоритму рухів залежно 
від їх характеру і спрямованості [1, 2, 4, 7]. 

Формування готовності до успішного протистояння стресовим ситуаціям, які супрово-
джують боксерський поєдинок, забезпечується низкою чинників: відповідним рівнем фізич-
ної і техніко-тактичної підготовленості; спеціальним тренуванням, спрямованим на зниження 
порогу больової чутливості; психологічною установкою на досягнення пріоритетної мети; 
формуванням морально-вольових якостей: сили волі, завзятості, терпіння. Усе це в сукупності 
забезпечує необхідний рівень надійності й ефективності змагальної діяльності [1, 5, 7 ,8]. 

Тому для підвищення ефективності змагальної діяльності боксерів 12–13 років необхід-
ним є аналіз структури спеціальної фізичної підготовленості та психомоторних функцій юних 
спортсменів. 

Зв’язок з науковими програмами, планами, темами. Роботу виконано згідно зі Зве-
деним планом НДР у сфері фізичної культури і спорту на 2011–2015 рр. Міністерства освіти і 
науки, молоді та спорту України за темою 2.6 «Теоретико-методичні основи вдосконалення 
тренувального процесу та змагальної діяльності у структурі багаторічної підготовки спорт-
сменів» (№ держєрестраціїї 0111U001168). 

Мета дослідження – дослідити основні компоненти, які встановлють рівень спеціальної 
фізичної підготовленості та психомоторних функцій боксерів 12–13 років. 

Завдання дослідження: 
1. Визначити рівень розвитку швидкісно-силових якостей та психомоторних функцій 

боксерів 12–13 років. 
2. Встановити основні фактори, що забезпечують ефективність швидкісно-силової під-

готовки та прояв психомоторних функцій юних спортсменів в умовах змагальної діяльності. 
Методи дослідження. Для вирішення поставлених у роботі завдань використовували 

такі методи досліджень: теоретичний аналіз сучасної наукової та методичної літератури; пе-
дагогічне спостереження; педагогічне тестування; факторний аналіз, методи математичної 
статистики. 
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Організація дослідження. Дослідження проводилося на базі СДЮШОР з боксу, кікбо-

ксингу та легкої атлетики, СК «Майстер» з боксу м. Дніпропетровська. У дослідженні брало 
участь 60 юних боксерів із III – II юнацьким розрядом. У кожній групі було 30 спортсменів.  

Рівень спеціальної фізичної підготовленості та психомоторних функцій юних боксерів 
на етапі попередньої базової підготовки визначався із застосуванням такого комплексу тестів: 
«Згинання і розгинання рук в упорі лежачи (к-сть разів)», «Стрибок у довжину з місця (м)», 
«Робота на мішку за 10с (к-сть ударів)», «Проста рухова реакція (см)», «Частота постукування 
(к-ть разів)», «Вистрибування із присіду (с)», «Човниковий біг (с)», «Поштовх ядра 4 кг (м)», 
«Підтягування на перекладині (к-сть разів)», «Стрибки на скакалці за 30с (к-сть разів)», «Реа-
кція на рухомий об'єкт (мс)», «Проста зорово-моторна реакція (мс)», «Складна зорово-мотор-
ний реакція (мс)», «Теппінг-тест (к-сть крапок)»та результати змагальної діяльності. 

Результати дослідження. Аналіз структури спеціальної підготовленості та психомотор-
них функцій дозволив виявити 8 факторів (рис.1), що визначають ефективність швидкісно-
силової підготовки боксерів 12–13 років.    

Рис. 1. Основні фактори, що впливають на рівень швидкісно-силових якостей боксерів 
 

Також представлено відсоткове навантаження на кожний із факторів (табл.1). 
Таблиця 1 

Процентне навантаження на кожний із факторів 
 

Фактор % 
«Швидкісно-силова витривалість» 12,4 

«Вибухова сила» 11,3 
«Частота рухів» 10,9 

«Швидкісно-силовий» 9,7 
«Психомоторика» 8,5 

«Силовий» 8,1 
«Швидкість реакції» 7,2 

«Швидкісна витривалість» 6,9 
 

Перший фактор – «швидкісно-силова витривалість» – сформувався з семи складових: 
згинання і розгинання рук в упорі лежачи, стрибок в довжину з місця, робота на мішку за 10с, 
проста рухова реакція, підтягування на перекладині, стрибки на скакалці за 30с, результатив-
ність технічних дій. Основне навантаження фактора має робота на мішку за 10с – 0,60 та 
стрибки на скакалці за 30с – 0,57 (табл. 2). 
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Таблиця 2 

 Аналіз структури спеціальної фізичної підготовленості  
та психомоторних функцій боксерів 12–13 років на етапі попередньої базової підготовки 

 

 Ф 1 Ф 2 Ф3 Ф 4 Ф 5 Ф6 Ф 7 Ф8 
Згинання і розгинання рук в упорі лежачи  
(к-сть разів) -0,38 -0,14 0,43 0,36 -0,10 -0,48 -0,09 -0,22 

Стрибок у довжину з місця (м) 0,45 -0,26 0,19 0,54 0,31 0,15 -0,04 -0,14 
Робота на мішку за 10с(к-сть ударів) -0,60 -0,13 0,18 0,27 0,21 0,16 0,25 0,23 
Проста рухова реакція (см) -0,45 0,16 0,09 0,46 0,13 0,16 -0,47 -0,27 
Частота постукування (с) -0,08 0,13 0,41 -0,53 0,09 -0,28 -0,32 -0,21 
Вистрибування із присіду (с) 0,11 -0,70 -0,11 -0,10 -0,27 -0,01 0,13 -0,37 
Човниковийбіг (с) 0,16 0,17 0,20 -0,31 0,64 -0,16 0,37 -0,08 
Поштовх ядра 4 кг (м) -0,29 -0,52 -0,29 -0,09 0,18 -0,53 0,07 -0,18 
Підтягування на перекладині (к-сть разів) -0,37 -0,04 -0,28 -0,26 0,05 -0,18 -0,41 0,46 
Стрибки на скакалці за 30с (к-сть разів) 0,57 0,09 0,14 -0,05 0,28 -0,07 -0,39 -0,15 
Теппінг-тест (к-сть крапок) -0,06 0,39 -0,69 0,09 0,15 0 -0,12 -0,25 
Складна зорово-моторна реакція (мс) -0,22 -0,23 -0,11 -0,42 -0,11 0,55 -0,14 -0,38 
Проста зорово-моторнареакція (мс) 0,19 -0,56 0,36 -0,11 0,02 0,18 -0,31 0,36 
Реакція на рухомийоб’єкт (мс) 0,32 0,31 0,12 0,10 -0,65 -0,29 0 0 
Результативність технічних дій (бали) 0,37 -0,33 -0,56 0,22 0,12 -0,21 -0,17 0,16 
 
Примітки: Ф 1 – перший фактор; Ф 2 – другий фактор; Ф 3 – третій фактор;  

Ф 4 – четвертий фактор; Ф 5 – п’ятий фактор; Ф 6 – шостий фактор;  
Ф 7 – сьомий фактор; Ф 8 – восьмий фактор. 
 

Другий фактор – «вибухова сила» – об’єднує чотири компоненти: вистрибування із 
присіду, поштовх ядра 4 кг, теппінг-тест, проста рухова реакція. Максимальне навантаження 
фактора – вистрибування із присіду – 0,70 (табл. 2). 

Третій фактор – «частота рухів» також, як і попередній фактор,містить чотири компо-
ненти: згинання і розгинання рук в упорі лежачи, частота постукування, теппінг-тест, резуль-
тативність технічних дій. Основним компонентом, що має максимальне навантаження, є теп-
пінг-тест – 0,69 та результативність технічних дій–0,56 (табл. 2). 

Четвертий фактор – «швидкісно-силовий» – до якого увійшли такі компоненти: зги-
нання і розгинання рук в упорі лежачи, стрибок у довжину з місця, проста рухова реакція, 
складна зорово-моторна реакція, частота постукування. Максимальне навантаження фактора 
має стрибок у довжину з місця – 0,54 (табл. 2). 

П’ятий фактор – «психомоторика» – містить два компоненти: реакція на рухомий 
об’єкт, човниковий біг. Максимальне навантаження має реакція на рухомий об’єкт – 0,65 
(табл. 2). 

Шостий фактор – «силовий» – об’єднує три компоненти: згинання і розгинання рук в 
упорі лежачи, поштовх ядра 4 кг, складна зорово-моторна реакція. Основне навантаження 
мають: поштовх ядра 4 кг – 0,53, складна зорово-моторна реакція – 0,55 (табл. 2). 

Сьомий фактор – «швидкість реакції» – складається з чотирьох компонентів: проста 
рухова реакція, човниковий біг, підтягування на перекладині, стрибки на скакалці за 30с. Ос-
новне навантаження має проста рухова реакція–0,47 (табл. 2). 

Восьмий фактор – «швидкісна витривалість» – має чотири компоненти – вистрибуван-
ня із присіду, підтягування на перекладині, проста зорово-моторна реакція, складна зорово-
моторна реакція. Основою фактора є підтягування на перекладині – 0,46 (табл. 2). 

Проведений аналіз структури спеціальної фізичної підготовленості дозволив визначити 
взаємозалежність показників швидкісно-силових якостей і психомоторних функцій боксерів 
та основні шляхи їх вдосконалення в умовах навчально-тренувального процесу для підви-
щення ефективності змагальної діяльності. 
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Висновки. Аналіз структури спеціальної фізичної підготовленості та психомоторних фу-

нкцій виявив 8 факторів, на які слід зробити акцент при підготовці юних боксерів на етапі по-
передньої базової підготовки. Суттєве значення при підготовці юних боксерів за даними аналі-
зу структури спеціальної фізичної підготовленості слід приділяти швидкісно-силовій витрива-
лості й координації, вибуховій швидкості, швидкості рухів. Не слід знижувати важливість 
швидкості технічних дій у боксі та вибухової сили, що також підтверджено отриманими дани-
ми. Проведений аналіз вказує, що факторна структура прояву спеціальної фізичної підготов-
леності має тісний зв'язок із психомоторними функціями та результативністю технічних дій. 
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СТРУКТУРА СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ  
И ПСИХОМОТОРНЫХ ФУНКЦИЙ БОКСЕРОВ 12–13 ЛЕТ  

НА ЭТАПЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ БАЗОВОЙ ПОДГОТОВКИ 
 

Дмитрий ПЕТРУШИН  
 

Днепропетровский государственный институт физической культуры и спорта 
 

Аннотация. Анализ структуры специальной физической подготовленности и психомоторных функций 
боксеров 12–13 лет позволил выявить значимые взаимосвязи между спортивными результатами, показателями 
скоростно-силовых качеств и психомоторных функций боксеров 12–13 лет на этапе предварительной базовой 
подготовки. Установлено, что у юных боксеров наиболее значимыми факторами, которые определяют уровень 
скоростно-силовой подготовленности, есть скоростно-силовая выносливость и координация, взрывная сила, час-
тота движений.  

 

Ключевые слова: юные боксеры, факторный анализ, скоростно-силовые качества, психомоторные функ-
ции, спортивный результат, предыдущая базовая подготовка. 
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Abstract. The analysis of structure of the special physical preparedness and psychomotor functions of 12-13 year 
old boxers allowed to reveal meaningful correlations between sporting results, the indexes of speed and power abilities 
and psychomotor functions of 12-13 year old boxers on the stage of previous basic training. It has been set that for young 
boxers the most meaningful factors, which determine the level of speed-power preparedness are speed-power endurance 
and co-ordination, explosive force, frequency of motions.  

 

Key words: young boxers, factor analysis, speed and power abilities, psychomotor functions, sporting result, pre-
vious basic training. 


