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Мета: оптимізація початкової спортивної підготовки юних спортсменів, що займаються східним 

єдиноборством. 

Завдання дослідження: 

1. Провести теоретичний аналіз літературних джерел з питання індивідуалізації в початковій спортивній 

підготовці юних спортсменів. 
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Методи дослідження: теоретичний аналіз літературних джерел, педагогічний експеримент, метод 

інформаційно-аналітичного моделювання.  

Анотація. В статті розглядається питання оптимізації тренувального процесу юних спортсменів, 

які займаються східними одноборствами. Пропонується система обліку індивідуальних особливостей спорт-

сменів на основі використання сучасних комп’ютерних технологій.  
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Постановка проблеми. Постійно зростаюча конкуренція в спорті вищих досягнень обу-

мовлює необхідність підвищення ефективності роботи з юними спортсменами, вимагає розши-

рити пошук нових, нетрадиційних засобів і методів. Важливість рішення цієї задачі очевидна, 

оскільки в дитячому віці створюється основа майбутніх високих і стабільних результатів.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На думку провідних учених [1, 2, 3], склад-

ність і багатогранність поняття спортивних здібностей вказує на необхідність системного ви-

вчення комплексу індивідуальних показників, які є визначними для високої результативності в 

конкретному виді спорту. Тому слід виділити педагогічний, медико-біологічний і психологічний 

напрями досліджень. При цьому практичним висновком педагогічного дослідження є створення 

компактної, інформативної і доступної системи тестів для діагностики перспективності і стану 

готовності спортсменів.  

У роботах В.К. Бальсевіча, Л.В. Волкова, В.П. Філіна й інших показано, що успішність 

спортивної діяльності тісно пов'язана з рівнем розвитку психофізичних і моторних здібностей 

людини, прояв яких в спорті тісно пов'язаний з функціональними і морфологічними особливос-

тями. Виходячи з цього, бачиться необхідність в створенні системи обліку індивідуальних особ-

ливостей юних спортсменів, що становлять основу при плануванні тренувального процесу. 

Всі види спортивного єдиноборства пред'являють високі вимоги до нервової системи 

займаються, тому вчені рекомендують особливу увагу при відборі приділяти вивченню власти-

востей нервової системи (сила, динамічність, врівноваженість, лабільність), які є природженими 

індивідуальними особливостями людини, і мало піддаються корекції. Стійкість психіки до екст-

ремальних умов є важливим показником при відборі, і виконують велику роль для подальшого 

спортивного вдосконалення. 

Мета: оптимізація початкової спортивної підготовки юних спортсменів, що займаються 

східним єдиноборством. 

Завдання дослідження: 

1. Провести теоретичний аналіз літературних джерел з питання індивідуалізації в початковій 

спортивній підготовці юних спортсменів. 

2. Розробити комп'ютерну програму для обліку і планування спортивної підготовки спортсменів, 

що займаються східними єдиноборствами. 

Методи дослідження: теоретичний аналіз літературних джерел, педагогічний експери-

мент, метод інформаційно-аналітичного моделювання.  
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Результати дослідження. В процесі спортивної підготовки доцільно враховувати основ-

ні просторово-часові, кількісні і якісні чинники модельних характеристик висококваліфікованих 

спортсменів. При цьому існує необхідність розробки тестів з урахуванням специфіки діяльності 

спортсмена, а також умовами, в яких ця діяльність протікає.  

Оскільки спортивне єдиноборство характеризується активною протидією спортсменів, в 

ході якого комплексно виявляються психічні і фізичні якості кожного з них, необхідно 

використовувати тести, за допомогою яких можлива комплексна оцінка спеціальних якостей в 

умовах протидії суперника.  

На даний момент багато тренерів, що працюють у області східних єдиноборств, які 

мають прекрасну техніку та відмінно проводить тренування, все ж таки в недостатній мірі засто-

совують в своїй роботі сучасні наукові дані в області тренувального процесу, процесу віднов-

лення т.д. Підготовка до періоду змагання, як і тренувальний процес, вимагають від тренера 

глибших знань, підтверджених сучасними науковими даними.  

У східному єдиноборстві підготовка спортсменів починається з дитинства, щоб в процесі 

виховання поступово виховувати у дитини цілеспрямованість, повагу, вольові і моральні якості, 

без яких неможливе становлення справжнього майстра бойових мистецтв. Досягти максималь-

ного результату в такому багатогранному виді спорту можливо при використовуванні індиві-

дуального підходу, а полегшити задачу тренера по обліку особливостей кожного спортсмена 

можливо з використанням комп'ютерних технологій [4, 5, 6].  

Сьогодні інформаційні технології широко використовуються для вирішення численних 

завдань спорту: 

 облік матеріалів на змаганнях та суддівство; 

 комп’ютерна обробка відеозаписів рухів спортсменів та комп'ютерний аналіз 

біомеханічних характеристик; 

 комп'ютерні програми підготовки в різних видах спорту та ін. 

Виходячи із зазначеного вище, перспективним напрямом розвитку в цій області є ство-

рення спеціальних програм для оптимізації спортивної підготовки в різних видах спорту та 

складання характеристик спортсменів з урахуванням їх індивідуальних особливостей [7]. 

З метою оптимізації тренувального процесу юних каратистів і для допомоги тренерам 

нами була доповнена і вдосконалена комп’ютерна програми «Юний каратист». На рисунку 1 

представлене вікно програми, у якому відображені особисті дані спортсменів. 

 
Рис. 1. Вікно особистих даних спортсменів. 

 

В даний час вона може використовуватися також для тривалого зберігання інформації 

про спортсмена (його особистих даних, антропометричних особливостях, стані фізичної підго-

товки, психологічних якостях). Програма має зручний інтерфейс для занесення інформації в базу 
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даних (рис. 2), а також доповнена блоком «історична довідка», в якій можна ознайомитися з 

історією розвитку і становлення різних стилів карате і деяких «споріднених» видів єдинобор-

ства, оскільки вона розрахована для використання тренерами, як в карате, так і в інших видах 

спорту.  

 
Рис. 2. Вікно для редагування особистих даних спортсмена 

 

Для обліку особливостей будови тіла була розроблена спеціальна карта, яка містить 

основні антропометричні параметри. У програмі вони заносяться до спеціальної частини бази 

даних (рис. 3).  

 
Рис. 3. Вікно для редагування антропометричних даних 

 

Напрямом подальших досліджень є удосконалення системи обліку інформації, важливої 

для отримання високих спортивних результатів, шляхом доповнення програми блоком розра-

хунку первісних статистичних показників. 

Висновки 

1. Проведений теоретичний аналіз літературних джерел свідчить про те, що перспективним 

напрямом у підготовці спортсменів є створення комп’ютерних програм для оптимізації 

тренувального процесу.  
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2. Комп'ютерна програма "Юний каратист", як інформаційний засіб організації і управління 

учбово-тренувального процесу, пропонується для його диференціації шляхом урахування 

індивідуальних особливостей юних спортсменів. Вона може бути використана тренерами по 

карате для обліку інформації про спортсменів і як допоміжної матеріал в побудові 

тренувального процесу.  
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ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ В СИСТЕМЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ЮНЫХ 

СПОРТСМЕНОВ-ЕДИНОБОРЦЕВ 

 

Светлана ПЯТИСОЦКАЯ  

 

Харьковская государственная академия физической культуры 

 

Цель: оптимизация начальной спортивной подготовки юных спортсменов, занимаю-

щихся восточными единоборствами. 

Задачи исследования: 

1. Провести теоретический анализ литературных источников по вопросам индивиду-

ализации в начальной спортивной подготовке юных спортсменов. 

2. Разработать компьютерную программу для учета и планирования спортивной подготовки 

спортсменов, занимающихся восточными единоборствами. 

Метод исследования: теоретический анализ литературных источников, педагогический 

эксперимент, метод информационно-аналитического моделирования. 

Аннотация. В статье рассматривается вопрос оптимизации тренировочного процесса 

юных спортсменов, которые занимаются восточными единоборствами. Предлагается система 

учета индивидуальных особенностей спортсменов на основе использования современных ком-

пьютерных технологий.  

 

Ключевые слова: дифференциация, индивидуализация, тренировочный процесс, 

спортсмены-единоборцы, компьютерные технологии. 
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SPORTSMEN TAKING UP PERSONAL COMBAT 
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The aim of research: optimization of initial sporting preparation of young sportsmen which are 

engaged in the east single combat. 

Methods of research: theoretical analysis of literature sources, pedagogical experiment, 

method of informative-analitical patteres. 

The task of research: 

1. To hold theoretical analysis of literature sources in problems of individualization in initial sportive 

preparation of junior sportsmen. 

2. To work out computer program for recording and planning of sportive preparation for sportsmen 

going in for eastern personal combats. 

Abstract. The article deals with the problem of optimization of training process of junior 

sportsmen going in for eastern personal combats. It is proposed the system of recording of individual 

features of sportsmen on the basis of utilization of modern computer technologies. 

 

Key words: differentiation, individualization, training process, sportsmen, modern computer 

technologies. 

 


