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Анотація. Мета: експериментальна перевірка та обгрунтування ефективності стратегії річного циклу під-
готовки на підставі оцінювання змін працездатності у процесі передолімпійського й олімпійського сезонів підго-
товки боксерів високої кваліфікації. У дослідженні брали участь боксери високої кваліфікації - майстри спорту 
міжнародного класу (МСМК), члени збірної України з боксу. Результати: установлено відмінності ергометрич-
них і функціональних показників працездатності спортсменів у різні періоди річного циклу в процесі річного 
планування передолімпійської і олімпійської підготовки боксерів. Висновки: обґрунтовано необхідність і показа-
но основи для вдосконалення системи багатоциклового річного планування. Необхідність пов'язана з наявністю 
виразної тенденції професіоналізації виду спорту, переходів до професійних правил ведення поєдинків, зі збіль-
шенням кількості відповідальних турнірів. Основою для модернізації системи річної підготовки є системні прин-
ципи сучасної теорії періодизації та пов'язані з нею чинники, які впливають на процес досягнення-збереження-
втрати спортивної форми впродовж річного циклу підготовки. Вони пов'язані з розробкою методичних підходів 
до обгрунтування способів оптимізації співвідношення «доза-ефект» впливу на основі критеріїв зміни реактив-
них властивостей кардіо-респіраторної системи і нейродинамічних властивостей організму. 
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Актуальність. За основу сучасної періодизації спортивного тренування взято вибір 
стратегії спортивного тренування упродовж року [3]. Головні принципи періодизації спортив-
ного тренування у боксі вказують на наявність двох стратегій, які використовували боксери 
високої кваліфікації. Перша стратегія може бути реалізована при підготовці боксерів до олім-
пійських ігор, друга - під час підготовки до серії головних змагань протягом сезону [2, 4]. 
Одночасно в теорії спорту показано, що сучасне спортивне тренування ґрунтується на розроб-
ці практичних аспектів реалізації загально теоретичних принципів періодизації в конкретних 
умовах виду спорту [6]. 

Інформацію про ефективність реалізації періодизації спортивного тренування впродовж 
року боксерів високої кваліфікації при виборі варіантів стратегії річної підготовки можна 
отримати в результаті аналізу динаміки спеціальної працездатності [7, 8]. Ця інформація дає 
змогу сформувати напрям спеціального аналізу, спрямованого на пошук можливостей модер-
нізації спортивного тренування боксерів у нових умовах організації змагань і структури кале-
ндаря. 

Метою роботи є експериментальна перевірка й обґрунтування ефективності стратегії 
річного циклу підготовки на підставі оцінювання змін працездатності у процесі передолім-
пійського і олімпійського сезонів підготовки боксерів високої кваліфікації. 

Зв'язок роботи з науковими планами і темами науково дослідницької роботи. Ро-
боту виконано згідно зі Зведеним планом НДР в галузі фізичної культури і спорту на 2011-
2015 рр. за темою 2.9 «Індивідуалізація тренувального процесу кваліфікованих єдиноборців». 

Завдання дослідження: 
1. Сформувати стратегію підготовки висококваліфікованих боксерів у мікроциклах пе-

редолімпійського й олімпійського циклів. 
2. Визначити ефективність одноциклового й багатоциклового річного планування на 

стан та збереження спортивної форми в боксерів високої кваліфікації. 
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3. Обґрунтувати вплив на стратегію підготовки висококваліфікованих боксерів удоско-
налення співвідношення «доза-ефект» у процесі тренувань і відновлення при підготовці до 
конкретного турніру. 

Методи й організація досліджень. Проаналізовано зміни сторін спеціальної працездат-
ності [4], а також зміни нейродинамічних функцій і реакції кардіо-респіраторної системи ор-
ганізму [5], тобто тих компонентів підготовленості, які визначають суть спеціальної праце-
здатності й особливості реактивних властивостей систем організму в одно- і багатоцикловому 
варіанті стратегії спортивного тренування впродовж року [1]. 

Були використані показники спеціальної працездатності боксерів, які містили параме-
три швидкісно-силових якостей, витривалості при роботі аеробного й анаеробного характеру 
(методи хронодинамометрії), напруженості сенсомоторної сфери (шість видів точності реак-
ції антиципації і розрахованого на їхній основі індексу напруженість сенсомоторної сфери 
(НСС)) і напруження фізіологічних механізмів забезпечення працездатності [4]. 

Проаналізовано сім фаз річного циклу підготовки. Початкова фаза підготовки (завершаль-
ний збір попереднього сезону) зазвичай пов'язана з контролем поточного стану спортсменів, 
вибиранням засобів його корекції в перехідному періоді. Друга фаза стосується проведення 
настановчого збору на наступний сезон. Третя фаза пов'язана з реалізацією підготовчого пе-
ріоду. Ці фази підготовки мають стандартну структуру, кількісні та якісні характеристики 
тренувального процесу. Наступні фази мають відмінності залежно від вибору стратегії 
спортивного тренування впродовж року. Під час вибору стратегії багатоциклового планування 
четверта-шоста фази підготовки пов'язані з підготовкою різних головних змагань, сьома фаза 
- з настановчим збором при підготовці до наступного сезону. При виборі стратегії одноцикло-
вого планування четверта фаза пов'язана з підготовкою до відповідального контрольного зма-
гання, п'ята-сьома фази підготовки - з етапами підготовки до головного змагання сезону. 

Результати досліджень. Результати порівняльного аналізу показників спеціальної пра-
цездатності боксерів при виборі різних стратегій підготовки впродовж року схематично зо-
бражено на рис. 1-8. Наведено аналіз даних групи боксерів високої кваліфікації, які завоюва-
ли ліцензії на Олімпійські ігри. Через цю обставину проаналізовано передолімпійський і олі-
мпійський цикл підготовки. Під час оцінювання навантаження враховували виражений змін-
ний і повторний характер спеціальної роботи боксерів. Добре відомо, що напруження функціо-
нальних механізмів працездатності багато в чому визначає реакція організму на перехідні ре-
жими роботи. Напруження зростає і досягає свого максимуму за умови реалізації потужності 
функціонального забезпечення роботи [1]. Напруження фізіологічних механізмів забезпечен-
ня працездатності при змінних навантаженнях із вираженим діапазоном зміни її інтенсивності 
можна оцінити за загальним (середнім) рівнем інтенсивності навантаження й міри зміни інте-
нсивності навантаження в процесі виконання прискорень. 

На рис. 1 видно, що достовірні відмінності працездатності боксерів за показником «спи-
ртової» витривалості відзначено в середині сезону. Найбільш високими вони були на початку 
другого етапу безпосередньої підготовки до змагання. Звертає на себе увагу тенденція до зни-
ження цього показника в сезоні багатоциклового планування підготовки впродовж сезону. 

Аналіз індивідуальних показників виявив, що в річному циклі з вираженим багатоцик-
ловим плануванням підготовки спостерігаються високі рівні індивідуальних відмінностей по-
казників. У цей період коефіцієнт варіації (CV) сягав 18,4%. Аналогічний показник при одно-
цикловому плануванні (сезон підготовки до одного головного змагання) становив 10,1%. 

На рис. 2 достовірні відмінності показників креатинфосфатної продуктивності зазначе-
но протягом усього річного циклу підготовки. Найбільш суттєві відмінності зафіксовано в 
п'ятій фазі річного циклу при підготовці до відповідального старту в процесі однопікового 
макроциклу і при реалізації другого етапу безпосередньої підготовки до головного змагання. 
До того, найбільш високими вони були в завершальній фазі першого і другого етапів безпосе-
редньої підготовки до головного змагання (відмінності показників недостовірні). Звертають 
на себе увагу коливання показників у процесі багатоциклового планування в другій половині 
сезону. Аналіз індивідуальних даних (CV) не виявив відмінностей показників у першому і 
другому варіантах річного циклу. 
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Рис. 1. Відмінності індексу «спуртової» витривалості в річному циклі при підготовці 
до головних змагань і в річному циклі підготовки до серії змагань упродовж сезону: 

1 - завершальний збір попереднього сезону; 2 - настановний збір; 3 - підготовчий період; 4-6 - етапи 
безпосередньої підготовки до головного турніру; 7 - настановний збір до наступного сезону (для даних 
підготовки до серії змагань упродовж сезону); 4 - підготовка до контрольного старту; 5-7 - етапи 
безпосередньої підготовки до головного змагання; 

Ж * * - дані при підготовці до серії змагань протягом сезону; 
| - дані при підготовці до головного змагання; 

* - відмінності достовірні при р<0,05 

На рис. З збереглася тенденція до відмінностей показників гліколітичної продуктивно-
сті впродовж сезону. Найбільш висока достовірність відмінностей познаечна між показника-
ми вказаного компонента спеціальної витривалості в підготовчому періоді. Зазначено певну 
тенденцію, за якої тільки при підготовці до головного старту є стійка тенденція збереження 
рівня показника в першій половині сезону та його зростання на етапах безпосередньої підго-
товки до головного змагання. Показники в умовах багатоциклового планування коливалися 
впродовж усього сезону. Аналіз індивідуальних даних(СУ) не показав відмінностей показни-
ків у першому і другому варіантах річного циклу. 

На рис. 4 прослідковується виразна тенденція, при якій зростають відмінності показни-
ків швидкісно-силової підготовленості в другій половині сезону після етапу безпосередньої 
підготовки до змагань, що мають різні стратегічні завдання, залежно від цільових установок 
сезону. Зауважимо, що стійке зростання швидкісно-силової підготовленості в середині сезону 
супроводжується тенденцією до його зниження в кінці безпосередньої підготовки до головно-
го змагання. У ще більшому ступені тенденція зниження цього показника характерна для се-
зону з багатоцикловим плануванням підготовки. 

Аналіз індивідуальних даних (СУ) не виявив відмінностей показників у першому і дру-
гому варіантах річного циклу. 

На рис. 5 показано, що достовірні відмінності показників відносної сили в річних ци-
клах із різною структурою спортивного тренування зазначено в п'ятій фазі підготовки. При 
цьому зберігається тенденція відмінностей показників аналогічних швидкісно-силовим хара-
ктеристикам упродовж сезону, наведених на рис. 4. 
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Рис. 2. Відмінності індексу креатннфосфатної продуктивності в річному циклі 

при підготовці до головного змагання і в річному циклі підготовки 
до серії змагань упродовж сезону 

(позначення подано до рис. 1) 
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Рис. 3. Відмінності індексу гліколітичної продуктивності в річному циклі при підготовці 
до головного змагання і в річному циклі підготовки до серп змагань впродовж сезону 

(позначення подано до рис. 1) 
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Аналіз індивідуальних даних (СУ) не показав відмінностей показників у першому і 
другому варіантах річного циклу. 
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Рис. 4. Відмінності індексу інтегральної швидкісно-силової підготовленості 

річному циклі при підготовці до головного змагання і в річному циклі підготовки 
до серії змагань упродовж сезону (позначення подано до рис. 1) 
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Рис. 5. Відмінності відносної сили в річному циклі при підготовці 
до головного змагання і в річному циклі підготовки до серп змагань впродовж сезону 

(позначення подано до рис. 1) 
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Аналіз ефективності коефіцієнтів ударів наведено на рис. 6, показав достовірні відмінно-
сті показників першого і другого варіантів планування підготовки в третій і п'ятій фазах річ-
ного циклу. При цьому показники в процесі одноциклового планування були достовірно ви-
щими. Досягнутий рівень показників під час підготовки до головного старту сезону зберігав-
ся впродовж підготовчого періоду та етапу безпосередньої підготовки до відповідального ко-
нтрольного старту. Далі ці показники знизилися і стабілізувалися на пониженому рівні. 

Аналіз індивідуальних даних (СУ) не виявив відмінностей показників у першому і дру-
гому варіантах річного циклу. При підготовці до серії змагань відзначали вищі рівні індивіду-
альних відмінностей показників на 28,2% (по середньому СУ). 
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Рис. 6. Відмінності коефіцієнта ефективності комбінації ударів у річному циклі 
при підготовці до головного змагання і в річному циклі підготовки 

до серії змагань упродовж сезону 
(позначення подано до рис. 1) 

Дані, наведені на рис. 7, свідчать, що відмінності напруженості сенсомоторної сфери за-
значено тільки в завершальній фазі підготовки. При цьому достовірне збільшення цього ком-
понента функціонального забезпечення роботи зафіксовано в сезоні підготовки до головного 
старту сезону. Індивідуальні відмінності показників позначено на невисокому рівні впродовж 
усього періоду вимірів при двох варіантах планування підготовки. 

Тенденцію зміни функціонального забезпечення роботи зареєстровано при аналізі на-
пруженості сенсомоторної сфери та кардіо-респіраторної системи (рис. 8). Як і при аналізі се-
нсомоторної сфери відмінності збільшувалися в завершальній фазі річного циклу під час під-
готовки до останнього турніру сезону в процесі багатоциклового планування і при підготовці 
до головного змагання року протягом одноциклової побудови спортивного тренування впро-
довж року. Індивідуальні відмінності показників зросли порівняно з даними, наведеними на 
рис. 2-7, проте впродовж року достовірно не відрізнялися і були в межах норми (СУ менше 
ніж 9,8%). 

На рис. 9 схематично зображено кількість показників, які мали відмінності при одноци-
кловому і двоцикловому варіантах побудови спортивного тренування впродовж року. На ри-
сунку видно, що стійка тенденція до збільшення кількості показників, які мали відмінності, 
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спостерігалася в першій половині сезону. У середині сезону вказані відмінності знижуються 
при підготовці до першого головного змагання (при багатоцикловому плануванні) до відпові-
дального контрольного старту (при підготовці до головного змагання сезону). Після цієї від-
мінності суттєво зростають і зберігають високі значення до кінця сезону. 
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Рис. 7. Напруженість сенсомоторної сфери в річному циклі при підготовці 
до головного змагання і в річному циклі підготовки до серії змагань упродовж сезону 

(позначення подано до рис. 1) 
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Періоди підготовки 
Рис. 8. Відмінності напруженості фізіологічних механізмів забезпечення працездатності 

при змінних навантаженнях із вираженим діапазоном зміни в річному циклі, 
під час підготовки до головного змагання 

і в річному циклі підготовки до серії змагань упродовж сезону 
(позначення подано до рис. 1) 
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Рис. 9. Кількість достовірних відмінностей між показниками 
спеціальної працездатності боксерів високої кваліфікації в річному циклі при підготовці 

до головного змагання і в річному циклі підготовки до серп змагань упродовж сезону 
(позначення подано до рис. 1) 

Обговорення результатів досліджень. При аналізі даних, схематично зображених на 
рис. 1-9, варто зауважити, що при одноцикловому плануванні рівень показників спеціальної 
працездатності був вищий. Очевидно, що це пов'язано з можливістю використати повноцін-
ний підготовчий етап, при цьому оптимізувати структуру і співвідношення загального і спеці-
ального підготовчого етапу, використати повноцінні етапи безпосередньої підготовки, де по-
вною мірою реалізовані базовий і перед змагальний мезоцикли. Усе це дає можливість вико-
ристати тренувальне заняття з великими навантаженнями і раціонально їх поєднувати з сис-
темою відновлення і стимуляції працездатності. 

Одночасно необхідно констатувати, що згідно з показниками працездатності відмінно-
сті були недостовірними. Це свідчить про відсутність яких-небудь цілісних єдиних підходів 
до періодизації спортивного тренування боксерів. Це особливо проявляється при багатоци-
кловому плануванні підготовки, коли боксери більшою мірою використовують індивідуальні 
програми підготовки. 

Проте, наведені дані свідчать про певні закономірності й одночасно проблеми форму-
вання спортивної форми впродовж сезону при різних варіантах формування макроструктури 
річного циклу підготовки. Загалом вони можуть бути сформульовані таким чином. 

Найбільш високий і стійкий рівень працездатності впродовж сезону зафіксовано за по-
казниками спеціальної працездатності, зареєстрованими в процесі цілісної побудови річного 
циклу підготовки, тобто річного одноциклового планування спортивного тренування. 

Відсутність перехідного й підготовчого періоду в середині сезону призводить до зни-
ження готовності до головних змагань. При цьому найбільш пониженими є показники спеціа-
льної працездатності в процесі багатоциклового планування. Найбільш виражено зниження 
показників потужності алактатного й лактатного енергозабезпечення, силових можливостей і 
«спуртувої» витривалості спортсменів у другій половині сезону в процесі багатоциклової під-
готовки. Є усі підстави думати що, це зниження пов'язане із структурою підготовчого пері-
оду, можливо недостатнім тимчасовим відрізком для фундаментальної базової підготовки до 
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сезону. Непрямим доказом може слугувати більш високий і стабільний рівень спеціальної 
працездатності при одноцикловому плануванні, під час якого спортсмени досягають піку фо-
рми до контрольного старту й підгримують рівень підготовленості впродовж наступних ета-
пів підготовки до головного змагального сезону. 

Одночасно необхідно констатувати, що якщо в процесі багатоциклового планування ви-
разно видимий період зниження працездатності і неможливість досягнення попереднього рі-
вня, то при одноцикловому плануванні пік працездатності супроводжується незначним зни-
женням більшості показників працездатності. Отже, проведення повноцінного підготовчого 
періоду з введенням в повному обсязі засобів загальнофізичної (загальнопідготовчий етап) 
спеціальної (спеціально-підготовчий етап) підготовки збільшує фазу стійкості працездатності 
впродовж сезону при незначному зниженні її показників. При багатоцикловому плануванні 
фаза стійкості працездатності протягом сезону виражено знижується. Можна зробити висно-
вок про те, що при одноцикловому плануванні проблеми збереження спортивної форми впро-
довж сезону менш виражені, ніж при багатоцикловому плануванні. 

Отож виникає питання: яка періодизація спортивної підготовки в боксерів високої квалі-
фікації найбільш ефективна і враховує сучасні тенденції розвитку виду спорту. Очевидно, що 
високий стійкий рівень працездатності більшою мірою гарантують принципи одноциклового 
планування річного циклу підготовки. Одночасно стає очевидним, що цей тип періодизації су-
перечить календарю й системі організації сучасного боксу. Традиційні підходи до організації 
багатоциклового планування також суперечать динаміці працездатності впродовж року і мож-
ливостями реалізації єдиного циклу спортивного тренування, який містить єдиний цикл: дося-
гнення-підгримка-втрата (можливо штучно) спортивної форми протягом річного циклу. 

Очевидно, що при розробці теоретико-методичних основ підготовки в нових умовах не-
обхідно враховувати як загальні методологічні основи періодизації, так і принципи індивідуа-
лізації тренувального процесу. 

При цьому варто зауважити, що обґрунтування підходів до індивідуалізації тренуваль-
ного процесу має бути засноване не стільки на зміні засобів і методів спортивного тренування 
- вони добре відомі, зрозумілі, і навряд чи фахівці практики їх істотно видозмінюватимуть; а 
на виборі тих методичних прийомів, які дають змогу оптимізувати тренувальне навантаження 
з урахуванням цільових установок етапу підготовки і на цій основі інтегрувати засоби в тре-
нувальний процес. 

Якщо можливості модернізації тренувального процесу на підставі реалізації загальних 
принципів періодизації спортивного тренування очевидні - вони обґрунтовані на формуванні 
цілісної структури макроциклу, оптимізації мезо-, мікроструктури підготовки залежно від 
тривалості підготовки до змагання або серії відповідальних змагань у сезоні; то формування 
принципів індивідуалізації тренувального процесу, вибір, оптимізація та інтеграція в тренува-
льний процес на основі принципів періодизації спортивного тренування найбільш ефектив-
них засобів і методів підготовки потребує вивчення специфічних підходів, пов'язаних як з 
переосмисленням емпіричного досвіду, так і з обґрунтуванням нових методичних підходів до 
організації системи спортивного тренування. 

Обрахування останнього чинника потребує проведення спеціального аналізу, на основі 
якого можуть бути враховані емпіричні знання фахівців у галузі підготовки боксерів високої 
кваліфікації. Ці дані, а також наведені вище дані дають змогу отримати результати і сформу-
вати напрями спеціального аналізу, спрямованого на обґрунтування кількісних і якісних ха-
рактеристик макро-, мезо- і мікроструктури річного циклу підготовки і, що важливо, на об-
ґрунтування принципів модифікації, представленої системи організації спортивного трену-
вання боксерів залежно від змісту періоду підготовки до змагань. На цій основі може бути 
сформульовано загальні вимоги та позначено передумови для проведення спеціального аналі-
зу, спрямованого на оптимізацію системи управління тренувальним процесом у різні періоди 
підготовки боксерів у нових умовах спортивної підготовки. 

На цій основі можуть бути систематизовані й об'єднані в єдину систему чинники вдо-
сконалення управління тренувальним процесом боксерів високої кваліфікації. Це є напрямом 
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подальшого дослідження проблеми підготовки боксерів на сучасному етапі в динамічних 
умовах розвитку виду спорту. 

Висновки: 
1. Аналіз змін працездатності й реакцій провідних систем функціонального забезпе-

чення працездатності боксерів у двох макроциклах у передолімпійському й олімпійському се-
зоні свідчить про наявність двох стратегій підготовки боксерів високого класу. Перша страте-
гія ґрунтується на реалізації одно циклового річного планування в процесі підготовки до голов-
них змагань сезону. Друга стратегія ґрунтується на реалізації багатоциклового планування 
річного циклу при підготовці до серії головних стартів упродовж сезону. 

2. Установлено, що при одноцикловому плануванні рівень показників спеціальної 
працездатності й тривалість фази збереження "спортивної форми" вищі. Одночасно обґрунто-
вано необхідність і показано основи для вдосконалення системи багатоциклового річного 
планування. Необхідність пов'язана з наявністю виразної тенденції професіоналізації виду 
спорту, переходів до професійних правил ведення поєдинків, зі збільшенням кількості відпо-
в ідальних турн ірів. 

3. Практичні аспекти вдосконалення спортивного тренування при підготовці до зма-
гань протягом року і, як наслідок, реалізації стратегії підготовки боксерів у багатопікових ма-
кроциклах пов'язані з розробкою методичних підходів до обґрунтування способів оптимізації 
співвідношення «доза-ефект» впливу на основі критеріїв зміни реактивних властивостей кар-
діо-респіраторної системи й нейродинамічних властивостей організму. Вони можуть врахо-
вуватися при виборі режимів роботи, засобів і методів тренування, відновлення, при вдоско-
наленні змагальної діяльності, якщо брати до уваги цільові установки етапу підготовки до 
конкретного турніру. 

На цій основі може бути модернізована не лише система нормування тренувальних на-
вантажень, а й система відновлення і стимуляція працездатності, що є основою вдосконален-
ня складніших компонентів структури спортивного тренування - макро і мезоциклів, і, як на-
слідок, більших структурних утворень спортивної підготовки. Реалізація цього напряму є пе-
рспективним напрямом досліджень. 
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Аннотация. Цель: экспериментальная проверка и обоснование эффективности страте-
гии годичного цикла подготовки на основании оценки изменений работоспособности в про-
цессе предолимпийского и олимпийского сезонов подготовки боксеров высокой квалифика-
ции. Контингент. В исследовании брали участие боксеры высокой квалификации - МСМК. 
члены сборной Украины по боксу. Результаты: установлены различия эргометрических и фу-
нкциональных показателей работоспособности спортсменов в различные периоды годичного 
цикла в процессе годичного планирования предолимпийской и олимпийской подготовки бо-
ксеров. Выводы: обоснована необходимость и показаны основания для совершенствования 
системы многоциклового годичного планирования. Необходимость связана с наличием отчет-
ливой тенденции профессионализации вида спорта, переходов к профессиональным прави-
лам ведения поединков, увеличением количества ответственных турниров. Основанием для 
модернизации системы годичной подготовки являются системные принципы современной те-
ории периодизации и связанные с ней факторы, которые влияют на процесс достижения-со-
хранения-потери спортивной формы в течение годичного цикла подготовки. Они связаны с 
разработкой методических подходов к обоснованию способов оптимизации соотношения 
«доза-эффект» воздействия на основе критериев изменения реактивных свойств кардио-
респираторной системы и нейродинамических свойств организма. 

Ключевые слова: бокс, стратегия спортивной тренировки, работоспособность боксеров. 
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Abstract. Aim: Experimental verification and validation of the effectiveness of circannian cy-
cle training strategies based on the assessment of changes in the exercise performance of highly 
qualified boxers during pre-Olympic and Olympic seasons training. Contingent: Boxers with high 
level of proficiency - MSIC, members of the national boxing team of Ukraine. Results: Discrepancy 
in ergometric and functional characteristics of athletes' performance parameters during different pe-
riods of circannian cycle in the process of yearly planning of the pre-Olympic and Olympic boxers 
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training has been determined. Conclusion: The necessity and sufficient reason for the system of high-
cycle annual planning perfecting has been validated. This necessary is caused by the distinct ten-
dency of the sport's professionalization, by transition to professional rules of matches, by the in-
crease in the number of the official tournaments. System concepts uf modern theory of periouization 
as well as the associated factors, that influence the achievement-retention-loss process of athletic 
abilities during the circannian cycle has served as the rationale for modernization of the yearly train-
ing system. They are associated with the elaboration of methodological approaches to validation of 
the optimization modes of «dose-effect» ratio influence using of the criteria changes of the reactive 
states of cardiorespiratory system and neurodynamic body responses. 

Keywords: boxing, athletic training strategy, boxer's exercise performance. 
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