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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
Актуальність теми. Популярність олімпійського спорту в сучасному світі, 

його інтенсивна комерціалізація та професіоналізація, соціально-йолітична 
значимість олімпійських успіхів, що невпинно зростає з кожними Олімпійськими 
іграми, останнім часом зумовлюють створення високоефективних систем підготовки 
спортсменів у багатьох країнах світу. Унаслідок цього на міжнародній спортивній 
арені стрімко зростає конкуренція (O.A. Шинкарук, 2012; Р.Ф. Ахметов, 2013; 
В.М. Платонов, 2013). Усе більша кількість країн реально й цілком обгрунтовано 
претендують на медалі найвищого ґатунку у різних видах спорту (В.М. Платонов, 
2010; O.A. Шинкарук, 2012). Це стосується зокрема й вільної боротьби 
(В.Ф.Бойко, Ю.В.Тупєєв, 2010; C.B. Латишев, 2012-2014; M. Dokmanac, 2011-2013; 
H. Tünnemann, 2011). 

Сьогодні сутички у вільній боротьбі проходять швидше й активніше, судді 
заохочують безперервні атакувальні дії (C.B. Калмиков, A.C. Сагалєєв, Б.В. Дагбаєв, 
2007; P.C. Патратій, 2010; А.О. Коломейчук, 2011, М.В. Семенюк, 2012). Це вимагає 
від борців швидкого вирішення техніко-тактичних завдань і застосування 
різноманітних атакувальних комбінаційних дій (Y. Shakhmuradov, В. Podlivaev, 
2011; B.C. Лужацька, Л.А. Лойко, Н.В. Банецька, 2012). Багато вчених 
(П.І. Кривошапкін, 2004; A.A. Совміз, 2009; A.C. Крючков, 2009; О.В. Лукіна, 2010; 
A.M. Буланцов, 2011 та ін.) вважають, що основою високих спортивних досягнень 
борців є техніка рухових дій, яка формується на початковому етапі підготовки й 
удосконалюється протягом усієї спортивної кар'єри спортсмена. Фахівці, які 
займаються проблемами формування техніки рухових дій юних борців 
(Г.С. Туманян, 1984-2001; Д.Г. Міндіашвілі, О.І. Зав'ялов, 1998; О.О. Новіков, 2000; 
Б.А. Подліваєв, О.В. Григор'єв, 2012; К.Н. Тарасенко, 2013), переконані, що для 
підвищення ефективності процесу технічної підготовки необхідно використовувати 
досягнення сучасної спортивної науки. 

Аналіз спеціальної науково-методичної літератури з проблеми формування 
техніки рухових дій юних борців свідчить про те, що за останні роки цьому питанню 
присвячено низку робіт: у дослідженні О.О. Зав'ялова (2006) обґрунтовано методику 
створення виграшних положень під час боротьби, що дозволяє юним борцям 
вільного стилю ефективно засвоювати техніку рухових дій у навчально-
тренувальному процесі; М.В. Топхаров (2007) запропонував методику техніко-
тактичної підготовки юних борців вільного стилю, що включає застосування 
спортивно-ігрового методу та використання національних видів боротьби для 
формування вмінь і навичок ведення єдиноборства; Ю.В. Тупєєв (2011) розробив 
мультимедійну програму навчання базових рухових дій борців вільного стилю на 
етапі початкової підготовки. Л.Д. Айсуєвим (2013) апробовано методику навчання 
варіативних техніко-тактичних дій юних борців за допомогою спеціальних рухливих 
ігор та елементів бурятської боротьби. 

Підводячи підсумок вищесказаного, слід зазначити, що у доступній 
спеціальній науково-методичній літературі фрагментарно представлені технології, 
методичні рекомендації з формування техніки атакувальних дій у стійці борців 
вільного стилю на етапі попередньої базової підготовки. 
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Ці положення пояснюють актуальність теми дисертаційного дослідження, 
пов'язаної з необхідністю розв'язання зазначеної наукової проблеми, що має істотне 
теоретичне та практичне значення для вдосконалення системи спортивної 
підготовки борців вільного стилю на етапі попередньої базової підготовки. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну 
роботу виконано відповідно до Зведеного плану НДР у сфері фізичної культури та 
спорту на 2011-2015 pp. Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту за 
темою 2.9. «Управління тренувальним процесом спортсменів в силових видах 
спорту та єдиноборствах на основі сучасних технологій оцінки, моделювання і 
корекції основних характеристик підготовки», номер державної реєстрації 
0111U0001723. 

Здобувачем проаналізовано змагальну діяльність борців юнаків і кадетів 
вільного стилю на сучасному етапі, визначено часові характеристики техніки 
рухових дій борців юнаків і кадетів різної кваліфікації, розроблено технологію 
формування техніки атакувальних рухових дій борців вільного стилю на етапі 
попередньої базової підготовки. 

Мета дослідження - науково обгрунтувати та розробити технологію 
формування техніки атакувальних рухових дій у стійці юних борців вільного стилю 
у річному циклі. 

Завдання: 
1. Узагальнити теоретичні знання, вітчизняний і світовий досвід щодо 

використання методичних підходів, технологій у формуванні техніки рухових дій 
юних борців. 

2. Вивчити особливості змагальної діяльності борців юнаків і кадетів вільного 
стилю на змаганнях різного рівня до та після внесення змін до правил змагань 
Міжнародною федерацією об'єднаних стилів боротьби (FILA). 

3. Визначити часову структуру базових елементів техніки атакувальних рухових 
дій у стійці борців юнаків і кадетів вільного стилю різної кваліфікації. 

4. Розробити технологію формування техніки атакувальних рухових дій у стійці 
борців 12-13 років і перевірити її ефективність. 

Наукова новизна роботи полягає в тому, що: 
> уперше представлено порівняльну характеристику особливостей змагальної 

діяльності (частота застосування різних технічних прийомів, їх ефективність і 
результативність) борців юнаків і кадетів вільного стилю до та після внесення FILA 
змін до правил змагань; 

> уперше визначено особливості часової структури атакувальних рухових дій у 
стійці: переведення ривком захватом за шіече та шию зверху, кидок нахилом 
захватом ніг, кидок поворотом захватом різнойменної руки та ноги зсередини 
«млин», звалювання збиванням захватом ніг, звалювання скручуванням захватом 
руки та шиї зверху борців юнаків і кадетів вільного стилю різної кваліфікації, які у 
подальшому використовувалися як орієнтири при формуванні кінематичної 
структури техніки борців вільного стилю на етапі попередньої базової підготовки; 

> уперше обгрунтовано технологію формування атакувальних рухових дій 
борців вільного стилю на етапі попередньої базової підготовки, компонентами 
якої є: мета, завдання, періоди підготовки, форми організації занять, їх зміст, обсяг 
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тренувальних навантажень, план тренувальних занять, комплекси спеціально-
підготовчих вправ, мультимедійна інформаційно-методична програма та 
педагогічний контроль; 

» одержала подальшого розвитку теорія «штучного керуючого середовища» у 
системі спортивної підготовки борців вільного стилю на етапі попередньої базової 
підготовки; 

> доповнено дані про часову структуру базових технічних прийомів борців 
юнаків і кадетів вільного стилю різної кваліфікації. 

Об'єкт дослідження: навчально-тренувальний процес і змагальна діяльність 
борців вільного стилю на етапі попередньої базової підготовки. 

Предмет дослідження: технологія формування техніки атакувальних рухових 
дій у стійці борців вільного стилю 12-13 років. 

Методи дослідження. Для виконання поставлених завдань було використано 
такі методи дослідження: аналіз та узагальнення спеціальної науково-методичної 
літератури; опитування; педагогічні методи дослідження; відеозйомка; 
біомеханічний відеокомп'ютерний аналіз; методи математичної статистики. 

Практична значущість. Проведені дослідження стали основою для 
розроблення технології формування атакувальних рухових дій у стійці юних борців 
на етапі попередньої базової підготовки. 

Розроблено мультимедійну інформаційно-методичну програму «Шлях до 
п'єдесталу», яка дозволяє тренерові формувати у юних спортсменів базову техніку 
атакувальних рухових дій. 

Розроблена технологія формування техніки атакувальних рухових дій борців 
на етапі попередньої базової підготовки може бути використана у практичній 
діяльності тренерів з метою підвищення ефективності тренувального процесу в 
ірупах ДЮСШ, а також у навчальному процесі студентів фізкультурних вишів з 
базових дисциплін у розділі «Теорія і методика спортивного тренування юних 
спортсменів» і при викладанні дисципліни «Боротьба». 

Результати дослідження впроваджено у практику підготовки юних борців 
ДЮСШ м. Малин (Житомирська обл.), ДЮСШ відділу освіти Бородянської 
районної державної адміністрації м. Бородянка (Київська обл.), Комунального 
позашкільного навчального закладу Київської обласної ради «Київська обласна 
комплексна дитячо-юнацька спортивна школа» м. Ірпінь (Київська обл.), у 
навчальний процес Національного університету фізичного виховання і спорту 
України, про що свідчать акти впровадження. 

Особистий внесок здобувача в спільних публікаціях полягає у визначенні 
пріоритетів при формуванні напрямків дослідження, аналізі й інтерпретації 
отриманих результатів. 

Апробація результатів дисертації. Результати проведених досліджень було 
представлено у доповідях на міжнародних конгресах «Сучасний олімпійський спорт 
і спорт для всіх» (Кишинів, 2011; Софія, 2012; Пекін, 2013); міжнародних наукових 
конференціях молодих учених «Молодь та олімпійський рух» (Київ, 2011; 2012; 
2013; 2014); Всеукраїнському студентському форумі з питань спорту вищих 
досягнень «Студент і спортивна наука» (Київ, 2012); на Міжнародній науково-
практичній конференції «Основні напрямки розвитку фізичної культури, спорту й 
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фізичної реабілітації» (Дніпропетровськ, 2013); Всеукраїнському студентському 
форумі з питань спорту вищих досягнень «Студент і спортивна наука» (Київ, 2012); 
Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми фізичного 
виховання, реабілітації, спорту і туризму» (Запоріжжя, 2013); Міжнародній науковій 
конференції «Актуальні проблеми вдосконалення системи освіти в області фізичної 
культури» (Кишинів, 2013); Міжнародній науково-практичній конференції «Фізична 
культура, спорт і здоров'я» (Харків, 2013); Всеукраїнській електронній науковій 
конференції студентів і молодих учених «Актуальні проблеми фізичного виховання, 
спорту і здоров'я людини» (Тернопіль, 2013); щорічних науково-методичних 
конференціях кафедри спортивних єдиноборств і силових видів спорту 
Національного університету фізичного виховання і спорту України (2011-2013) та 
кафедри фізичного виховання і спорту Національного університету державної 
податкової служби України (2010-2013). 

Публікації. За проблематикою дослідження опубліковано 9 наукових праць 
(з них 7 статей - у фахових виданнях України та 1 публікація у зарубіжному 
фаховому виданні). 

Структура і обсяг дисертації. Дисертаційна робота викладена на 
217 сторінках і складається зі вступу, п'яти розділів, практичних рекомендацій, 
висновків, списку використаних літературних джерел, двох додатків. Список 
використаної науково-методичної літератури містить 252 джерела, з них 132 -
зарубіжні. Дисертацію ілюстровано 35 таблицями і 13 рисунками. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
У вступі обгрунтовано актуальність обраної теми; вказано зв'язок з 

науковими планами, темами; визначено об'єкт, предмет, мету, завдання і методи 
дослідження; розкрито наукову новизну та практичну значущість роботи, відзначено 
особистий внесок здобувача у спільних публікаціях, описано сферу апробації 
результатів дослідження та зазначено кількість публікацій за темою дисертаційної 
роботи. 

Перший розділ «Сучасні тенденції підготовки юних борців у теорії і 
практиці» присвячено теоретичному аналізу літературних джерел, які розглянуто у 
дисертаційній роботі. 

Наведено загальні положення організації навчально-тренувального процесу 
борців вільного стилю на етані попередньої базової підготовки. Розглянуто 
методичні підходи, технології, використані при формуванні техніки рухових дій 
юних борців. Теоретичний аналіз й інтерпретація представлених у цьому розділі 
дисертації матеріалів дослідження дозволили зробити ряд висновків: загальні 
положення теорії багаторічної підготовки юних спортсменів є достатньо 
докладними та фундаментальними, однак потребують подальшої розробки та 
конкретизації. При значному числі досліджень і методичних робіт з техніки й 
тактики боротьби, однією з проблем теорії і практики спортивної боротьби є 
відсутність науково обґрунтованих технологій формування техніки атакувальних 
рухових дій борців вільного стилю на етапі попередньої базової підготовки. 

У другому розділі «Методи та організація дослідження» описано й 
обґрунтовано методи та організацію дослідження. Аналіз та узагальнення даних 
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спеціальної науково-методичної літератури, опитування тренерів і спортсменів 
високої кваліфікації дозволили визначити проблеми у формуванні техніки 
атакувальних рухових дій на етапі попередньої базової підготовки у вільній 
боротьбі. Відеоаналіз змагальної діяльності використовувався для визначення 
особливостей застосування техніко-тактичних дій борцями вільного стилю на 
сучасному етапі. За допомогою відеозйомки та біомеханічного відеокомп'ютерного 
аналізу отримано дані щодо часових характеристик атакувальних рухових дій у 
стійці борців юнаків і кадетів вільного стилю різної кваліфікації. Результати, 
отримані в ході досліджень, було оброблено методами математичної статистики. 

Дослідницька робота проводилася на базі кафедри фізичного виховання і 
спорту Національного університету державної податкової служби України, кафедри 
спортивних єдиноборств і силових видів спорту Національного університету 
фізичного виховання і спорту України, комунального позашкільного навчального 
закладу Київської обласної ради «Київська обласна комплексна дитячо-юнацька 
спортивна школа». 

Дослідження проводилося в три етапи в період з 2010 по 2014 рік. 
На першому етапі дослідження (вересень 2010 - грудень 2011 pp.) було 

здійснено аналіз та узагальнення даних спеціальної літератури, практичного досвіду 
роботи провідних спеціалістів зі спортивної боротьби, розглянуто особливості етапу 
попередньої базової підготовки в боротьбі. Вивчено методичні підходи, технології, 
які використовуються при формуванні у юних борців базової техніки вільної 
боротьби; проведено педагогічні спостереження на навчально-тренувальних 
заняттях, визначено мету, завдання, об'єкт, предмет і програму дослідження. 
Підібрано адекватні методи вивчення спортивної техніки. 

На другому етапі дослідження (січень 2012 - вересень 2012 pp.) проведено 
констатувальний експеримент з метою аналізу змагальної діяльності борців юнаків і 
кадетів вільного стилю на змаганнях міжнародного та всеукраїнського рівнів; 
вивчення техніки атакувальних рухових дій борців юнаків і кадетів вільного стилю 
різної кваліфікації. У дослідженні з вивчення техніки атакувальних рухових Дій за 
допомогою відеокомп'ютерного аналізу взяли участь майстри спорту (МС) (п=12), 
кандидати в майстри спорту (КМС) (п=12), борці І розряду (п=14), борці 
І юнацького розряду (п=12). Розроблено мультимедійну інформаційно-методичну 
програму «Шлях до п'єдесталу». 

На третьому етапі дослідження (вересень 2012 - лютий 2014 pp.) проведено 
аналіз змагальної діяльності борців кадетів вільного стилю після змін FILA правил 
змагань, розроблено й експериментально апробовано технологію формування 
техніки атакувальних рухових дій борців вільного стилю на етапі попередньої 
базової підготовки з використанням мультимедійної інформаційно-методичної 
програми. У дослідженні взяли участь 16 спортсменів віком 12-13 років 
комунального позашкільного навчального закладу Київської обласної ради 
«Київська обласна комплексна дитячо-юнацька спортивна школа». Було оформлено 
4-5 розділи дисертаційної роботи, висновки й практичні рекомендації. 

У третьому розділі «Змагальна діяльність та кінематичні особливості 
техніки атакувальних рухових дій борців юнаків і кадетів вільного стилю» 
подано дані констатувального експерименту. 
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Констатувальний експеримент проводився з метою вивчення особливостей 
змагальної діяльності борців юнаків і кадетів вільного стилю на сучасному етапі, 
визначення прийомів, які найчастіше використовують спортсмени, та їх 
кінематичний аналіз. 

Узагальнюючи результати трьох основних змагань (чемпіонат України серед 
юнаків (м. Івано-Франківськ, 12-14.06. 2012 p.), XVIII Міжнародний турнір з вільної 
боротьби серед юнаків, присвячений пам'яті Ю.В. Рідченка (м. Бровари, 
26-28.09.2012 p.), чемпіонат світу з вільної боротьби серед кадетів (м. Баку, 
Азербайджан, 19-23.08.2012 p.), які пройшли у 2012 році за чинними на той час 
правилами, можна констатувати той факт, що з 407 проаналізованих сутичок у 
стійці було проведено 1256 (73,8%) технічних дій, у той же час у партері -
447 (26,2 %). Отримані дані змагальної діяльності борців юнаків та кадетів вільного 
стилю дозволили виявити особливості використання різних груп технічних 
прийомів у процесі сутички. На проаналізованих нами змаганнях спортсмени у 
стійці найчастіше застосовували прийоми, пов'язані із захватами ніг суперника 
(звалювання збиванням із захватом ніг, із захватом ноги; переведення ривком 
із захватом ноги; переведення ривком із захватом плеча та стегна; кидок нахилом із 
захватом ніг; кидок поворотом із захватом різнойменної руки та ноги «млин»). 

Сучасна система змагань з вільної боротьби безперервно розвивається і 
характеризується різноманітністю змагань, які систематизовані та ранжовані 
залежно від значення, масштабів, завдань, характеру організації, фінансових та 
рейтингових стимулів. У лютому 2013 року на виконкомі Міжнародного 
олімпійського комітету (МОК) було запропоновано виключити спортивну боротьбу 
з програми Ігор XXXII Олімпіади 2020 року. Проблема полягала в ігноруванні FILA 
багатьох питань, актуальних для сучасного спорту й олімпійського руху 
(В. Платонов, 2013; M. Маміашвілі, 2013). Окрема проблема повстала з 
видовищністю змагань: МОК протягом декількох років вказував на зниження 
рейтингів боротьби. Якщо говорити про принцип чесної гри, то він опинився під 
загрозою через невдалі зміни в правилах. Визначення переможця нерідко зводилося 
до сліпого жереба. Інший негативний ефект хаотичної зміни правил полягав у тому, 
що навіть фахівцям іноді ставало незрозумілим те, що відбувається на килимі, не 
говорячи уже про глядачів (М. Маміашвілі, 2013). 

У травні 2013 року в м. Москва (Росія) на позачерговому конгресі FILA було 
внесено істотні корективи до правил боротьби, які торкнулися таких моментів: 
тривалості та кількості періодів сутички; рахунку виграшних балів; процедури 
визначення пасивності; оцінки переведення супротивника в партер; технічної 
переваги, після якої зупиняється сутичка. 

На чемпіонаті світу з вільної боротьби серед кадетів у м. Зреньянін (Сербія), 
який проходив 20-25 серпня 2013 року за новими правилами, нами було переглянуто 
107 сутичок. Аналіз поєдинків показав, що в стійці спортсмени на цих змаганнях 
найчастіше застосовували прийоми з таких іруп: переведення ривком - 147 дій 
(37%); звалювання збиванням - 107 дій (27%); звалювання скручуванням - 24 дії 
(6 %); переведення нирком - 23 дії (5,8 %). Слід зауважити, що внесення змін до 
правил змагань неістотно вплинуло на арсенал тих прийомів у стійці, які найчастіше 
застосовуються. У стійці, як і раніше, переважають прийоми, пов'язані із захватами за 
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ноги. Значно рідше спортсмени застосовують прийоми, пов'язані із захватами вище 
пояса. Фактично спортсмени не використовують прийоми з діями ногами. 

Подана у дисертації порівняльна характеристика змагальної діяльності борців 
юнаків і кадетів вільного стилю до та після внесення FILA змін до правил змагань 
дозволила нам визначити частоту застосування того чи іншого прийому, його 
ефективність і результативність; виявити тенденції розвитку техніки боротьби на 
сучасному етапі. Порівняльний аналіз результатів змагальної діяльності борців 
юнаків і кадетів вільного стилю дозволив констатувати той факт, що на частку 
атакувальних рухових дій у стійці припадає у середньому 75 % із числа всіх 
застосованих спортсменами прийомів як до, так і після внесення змін до правил 
змагань. Нами визначено групи прийомів у стійці, які найбільше застосовуються і на 
які ми акцентували свою увагу при формуванні техніки атакувальних рухових дій 
спортсменів на етапі попередньої базової підготовки. 

Використовуючи метод біомеханічного відеокомп'ютерного аналізу, ми 
визначили тривалість фаз техніки рухових дій у стійці, які найбільше застосовували 
спортсмени у проаналізованих нами сутичках: переведення ривком захватом плеча 
та шиї зверху, кидок нахилом захватом ніг, кидок поворотом захватом різнойменної 
руки та ноги зсередини «млин», звалювання збиванням захватом ніг, звалювання 
скручуванням захватом руки та шиї зверху при виконанні їх борцями юнаками та 
кадетами різної кваліфікації. 

Згідно з рекомендаціями провідних спеціалістів у сфері спортивної боротьби 
(І.І. Аліханов, 1986; Г.С. Туманян, 1984-2001; Ю.А. Шахмурадов, 1997; Ю.О. Шуліка, 
2004), ми визначали структуру перерахованих вище технічних прийомів, яка 
складається з таких фаз рухових дій: 1) підготовчі (попередні) дії (захват, вхід 
атакувальника з вихідного положення у стартове, виведення супротивника 
з рівноваги); 2) основні дії (відрив суперника від килима, остаточне виведення його з 
рівноваги, розвертання, початок падіння); 3) заключні дії (падіння, політ, приземлення). 

Результати констатувального експерименту дозволили виявити особливості 
часової структури вищезгаданих атакувальних рухових дій борців у стійці. 
Виявлено, що зі зростанням спортивної кваліфікації спортсменів зменшується 
загальна тривалість виконання досліджуваних прийомів і їх окремих фаз. Так, 
наприклад, при виконанні прийому переведення ривком із захватом плеча та шиї 
зверху у борців МС тривалість першої (підготовчої) фази склала в середньому 
0,44±0,04 с, що на 0,08 с менше, ніж у борців, які мають розряд KMC, і на 0,36 с 
менше, ніж у спортсменів І юнацького розряду. У той же час тривалість третьої 
(заключної") фази цього прийому у борців МС склала в середньому 0,32±0,01 с, 
що на 0,04 с менше, ніж у борців, що мають розряд KMC, і на 0,33 с менше, ніж у 
спортсменів І юнацького розряду. Встановлено, що тривалість виконання 
досліджуваних фаз цього прийому у спортсменів KMC і І юнацького розряду 
статистично достовірно більше, ніж у спортсменів МС (р<0,05 і р<0,001 відповідно). 

Отримані дані щодо часової структури атакувальних технічних дій у стійці 
борців юнаків і кадетів вільного стилю у подальшому використовувалися як 
орієнтири при формуванні кінематичної структури техніки вільної боротьби 
спортсменів 12-13 років. 
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У четвертому розділі «Обґрунтування і розробка технології формування 
техніки атакувальних рухових дій у стійці борців вільного стилю у річному 
циклі на етапі попередньої базової підготовки» представлено дані формувального 
експерименту. 

Враховуючи результати констатувального експерименту, які дозволили 
визначити тенденції розвитку сучасної боротьби та частоту використання 
спортсменами у процесі змагальної діяльності тих чи інших груп прийомів, ми 
розробили авторську технологію формування техніки атакувальних рухових дій у 
стійці борців вільного на етапі попередньої базової підготовки. 

ІІри розробці технології було враховано дидактичні та специфічні принципи, 
які використовуються у системі підготовки спортсменів (В.М. Платонов, 2004-2013; 
Ю.К. Гавердовський, 2007; О.О. Зав'ялов 2009, В.В. Гамалій, A.B. Бакум, 2013). 

Основними компонентами авторської технології є: мета, завдання, періоди 
підготовки, форми організації занять, їх зміст, обсяг тренувальних навантажень, 
план тренувальних занять, комплекси спеціально-підготовчих вправ, мультимедійна 
інформаційно-методична програма та педагогічний контроль. Схему розробленої 
технології представлено на рис. 1. 

Розроблена авторська технологія передбачала: 
• у підготовчому періоді - формування техніки базових атакувальних технічних 

дій у стійці з використанням комплексів спеціально-підготовчих вправ (імітацію 
технічних дій без партнера; імітацію технічних дій з гумовим амортизатором); при 
пасивному та активному опорі партнера в тренувальних завданнях; формування 
навичок ведення навчально-тренувальних поєдинків; теоретичну підготовку; 

• у змагальному періоді - формування техніки базових атакувальних технічних 
дій у стійці з використанням спеціально-підготовчих вправ (імітація технічних дій з 
гумовим амортизатором, вправи з борцівським манекеном); при різному опорі 
партнера в тренувальних завданнях, що моделюють змагальну діяльність; у 
комбінаціях техніко-такгичних дій; формування навичок ведення змагальних 
поєдинків; ефективна реалізація досягнутого рівня тренованості в умовах змагань; 

• у перехідному періоді - закріплення засвоєних базових атакувальних 
технічних дій у стійці (в умовах спортивних таборів, в індивідуальних домашніх 
завданнях) з використанням доступних засобів. 

Аналіз розділу навчальної програми з вільної боротьби для ДЮСШ, 
СДЮШОР, ШВСМ (2011 р.), що стосується технічної підготовки борців на етапі 
попередньої базової підготовки, показав, що з усіх запропонованих для вивчення та 
вдосконалення прийомів близько 67 % припадає на прийоми у стійці, а на прийоми в 
партері - усього лише 33 %. У той же час запропоновані для вивчення та 
вдосконалення технічні прийоми у стійці в проаналізованому документі 
представлені узагальнено. У програмі не відображено послідовність навчання 
технічних прийомів за роками на етапі попередньої базової підготовки з 
урахуванням складності дій та сучасних тенденцій розвитку техніки вільної 
боротьби. Враховуючи цей факт і результати констатувального експерименту, 
які свідчать про переважання в арсеналі борців юнаків і кадетів вільного стилю груп 
прийомів, пов'язаних із захватами за ноги, було рекомендовано для навчання юних 
борців базові прийоми з кожної групи у такій послідовності: переведення ривком: із 
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захватом ноги; із захватом однойменного плеча та стегна; із захватом плеча та шиї 
зверху; переведення нирком: із захватом ноги, ніг; із захватом шиї та стегна; 
звалювання збиванням: із захватом ноги, ніг; із захватом руки й однойменної ноги 
(млин); із захватом різнойменної гомілки з упором у шию; із захватом руки й тулуба 
із зачепом ноги зовні; кидки поворотом (млин): із захватом однойменної руки та 
ноги зсередини; із захватом руки; із захватом різнойменної руки та ноги; кидки 
нахилом: із захватом ноги, ніг; із захватом тулуба та стегна збоку. 

Сьогодні теорія «штучного керуючого середовища», обгрунтована 
І.П. Ратовим (2007), за якої створюються штучні умови для формування та 
вдосконалення техніки рухових дій, усе більше застосовується у системі підготовки 
спортсменів. Тому ми пропонуємо новий засіб навчання, який дозволяє 
візуалізувати та забезпечити наочність не тільки цілісної вправи, але й тих 
елементів, на яких тренеру необхідно загострити увагу борців, - це розроблена у 
дисертації мультимедійна інформаційно-методична програма «Шлях до п'єдесталу». 
Ця мультимедійна програма застосувалася у навчально-тренувальному процесі 
безпосередньо на теоретичних та навчальних заняттях. 

Ефективність розробленої технології формування техніки атакувальних 
рухових дій юних борців вільного стилю було визначено у ході педагогічного 
експерименту, тривалість якого становила 10 місяців (вересень 2012 р. - червень 
2013 p.). 

Експеримент проводився в умовах навчально-тренувального процесу в 
Комунальному позашкільному навчальному закладі Київської обласної ради 
«Київська обласна комплексна дитячо-юнацька спортивна школа» (КПНЗ КОР 
«КОК ДЮСШ»), 

Усі навчально-тренувальні заняття як для контрольної, так і для 
експериментальної груп спортсменів проводилися відповідно до навчальної 
програми з вільної боротьби для ДЮСШ, СДЮШОР, 11ІВСМ (2011 p.). Розроблену 
авторську технологію було інтегровано до цієї традиційної навчальної програми. 

У дослідженні взяли участь 16 спортсменів 12-13 років, які мали стаж занять 
вільною боротьбою 2 роки. Для проведення педагогічного експерименту методом 
жеребкування було сформовано дві групи спортсменів: 8 спортсменів - контрольна 
(КГ) і 8 - експериментальна (ЕГ). Обидві групи не мали статистично значимих 
відмінностей за досліджуваними показниками (р > 0,05). 

Після закінчення формувального експерименту для оцінки ефективності 
розробленої технології формування техніки атакувальних рухових дій юних борців 
вільного стилю у стійці було проведено оцінку техніки виконання прийомів: 
переведення ривком із захватом плеча та шиї зверху; звалювання збиванням із 
захватом ніг; кидок поворотом із захватом різнойменної руки та ноги зсередини. 

Оцінку техніки виконання прийомів здійснювали тренери з вільної боротьби 
вищої кваліфікації згідно з рекомендаціями Б.А. Подліваєва, Д.Г. Міндіашвілі, 
А.П. Купцова (2008) і C.B. Латишева, В.І. Шандригося (2011). Спортсмени 
виконували прийоми в стійці без опору партнера. На демонстрацію прийомів у 
спортсменів було дві спроби, виставлялася середня оцінка в балах за сумою спроб. 
При цьому, оцінку «5» отримували тоді, коли прийом виконувався чітко, злитно, 
з максимальною амплітудою й фіксацією у фінальній фазі; оцінку «4» - прийом 
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виконувався з незначною затримкою, з недостатньою щільністю захвату при 
виконанні прийому й утримання у фінальній фазі; оцінка «З» - за прийом, який 
виконувався зі значною затримкою, зривом захвату при виконанні й утриманні 
суперника у фінальній фазі. 

Отримані дані свідчать про те, що юні борці вільного стилю ЕГ за виконанням 
техніки рухових дій за всіма трьома прийомами переважали над спортсменами КГ 
(Р<0,05). 

Необхідно також відзначити, що експерти зафіксували типові помилки, яких 
припускаються спортсмени при виконанні цих прийомів. Так, наприклад, при 
виконанні прийому звалювання збиванням захватом ніг борці КГ робили такі типові 
помилки: виконували прийом без попередньої підготовки; при виконанні прийому 
спортсмен запізнювався з підставлянням ноги; проводячи прийом, спортсмен не 
виконував поворот тулуба та поштовх головою в бік збивання; виконуючи прийом, 
спортсмен при захваті ніг широко розводить руки в боки; виконуючи прийом, 
спортсмен недостатньо щільно притискає захоплені ноги партнера до своїх грудей. 

При виконанні вищезгаданого прийому спортсмени ЕГ припускалися значно 
меншої кількості помилок, зокрема таких: борці виконували прийом без попередньої 
підготовки; проводячи прийом, спортсмен недостатньо сильно штовхав партнера в 
бік головою та плечем. 

Аналіз результатів тривалості виконання прийомів у стійці юними борцями 
вільного стилю КГ і ЕГ дозволяє констатувати загальні позитивні зміни, які 
спостерігаються у спортсменів після формувального експерименту (рис. 2). 

У той же час у борців ЕГ зафіксовано статистично достовірні (р< 0,05) зміни, 
а саме: зменшення загальної тривалості виконання прийомів у стійці: звалювання 
збиванням із захватом ніг; кидок поворотом із захватом різнойменної руки та ноги 
зсередини « млин»; переведення ривком із захватом плеча та шиї зверху; кидок 
нахилом із захватом ніг; звалювання скручуванням із захватом руки та шиї зверху. 

Так, наприклад, тривалість прийому звалювання збиванням захватом ніг при 
виконання борцями ЕГ до експерименту становила в середньому 2,29±0,02 с, а після 
експерименту - у середньому 2,10±0,02 с (р< 0,05). 

Слід зазначити, що у борців КГ статистично достовірні (р<0,05) зміни 
(зменшення тривалості виконання) спостерігалися тільки за двома прийомами 
(звалювання збиванням із захватом ніг; кидок поворотом із захватом різнойменної 
руки та ноги зсередини «млин»). 

Для оцінки показників змагальної діяльності спортсменів КГ та ЕГ було 
проведено стенографування поєдинків та аналіз протоколів змагань відкритої 
першості КПНЗ КОР «КОК ДЮСШ» з вільної боротьби серед юнаків, які відбулися 
в фавні 2013 року, та змагань відкритого турніру з вільної боротьби серед юнаків на 
призи І. Луцкова, що пройшли у червні 2013 року. 

Результати змагальної діяльності спортсменів на зазначених змаганнях 
свідчать про те, що борці ЕГ одержали на 28 % більше перемог, ніж борці КГ. Слід 
також зауважити, що спортсмени ЕГ одержали на 42 % більше перемог на «туше», 
ніж спортсмени КГ. Цікаво, що спортсмени ЕГ провели на 15% більше 
результативних (за оцінкою суддів) атакувальних технічних дій у цілому, у тому 
числі на 27 % більше результативних атакувальних технічних дій у стійці. 
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Рис. 2. Порівняльний аналіз тривалості виконання прийомів у стійці юними 
борцями вільного стилю: А - звалювання збиванням захватом ніг; Б - кидок 
поворотом захватом різнойменної руки і ноги зсередини «млин»; В - переведення 
ривком захватом плеча та шиї зверху; Г - кидок нахилом захватом ніг; 
Д - звалювання скручуванням захватом руки та шиї зверху; * - різниця статистично 
достовірна при р<0,05 
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Дані формувального експерименту підтвердили доцільність розробленої 
авторської технології формування техніки атакувальних рухових дій юних борців 
вільного стилю у річному циклі підготовки та дозволили відкрити нові перспективи 
формування й удосконалення спортивно-технічної майстерності спортсменів у 
системі спортивної підготовки. 

У п'ятому розділі «Аналіз та узагальнення результатів дослідження» 
зроблено узагальнення експериментальних даних і результатів теоретичного аналізу, 
які дозволили вирішити важливу науково-практичну проблему - формування 
техніки рухових дій борців вільного стилю на етапі попередньої базової підготовки. 

Отримали підтвердження й подальшого розвитку фундаментальні положення 
авторів A.M. Лапутіна (1999); В.В. Гамалія (2007), В.О. Кашуби, Ю.В. Литвиненка, 
Ю.О. Юхна (2013) про ефективність використання біомеханічного аналізу при 
формуванні спортивної техніки спортсменів. Підтверджено дані (Г.С. Туманяна, 
2001; В.М. Платанова, 2004-2013; Ю.К. Гавердовського, 2007; О.В. Лукіної, 2010; 
Б.А. Подліваєва, О.В. Григор'єва, 2012) про те, що ефективним засобом формування 
спортивної техніки є застосування комплексів спеціально-підготовчих вправ. 

Одержала подальшого розвитку теорія «штучного керуючого середовища» 
(І.П. Ратов, 2007) у системі спортивної підготовки борців вільного стилю 
(Ю.В. Тупєєв, 2011) на етапі попередньої базової підготовки. 

У роботі розвинуто підходи до створення виграшних положень та ситуацій 
для проведення борцями вільного стилю технічних дій (О.О.Зав'ялов, 2009). 

Доповнено дані про часову структуру базових технічних прийомів борців 
вільного стилю різної кваліфікації (О.О. Зав'ялов, 2009; Ю.В. Тупєєв, В.Ф. Бойко, 
2010; C.B. Синіговець, 2013). 

У ході проведеного дослідження було отримано нові дані про особливості 
змагальної діяльності борців юнаків і кадетів до та після змін FILA правил змагань, 
визначено часові показники структури атакувальних рухових дій у стійці борців 
юнаків і кадетів вільного стилю різної кваліфікації. Розроблено технологію 
формування атакувальних рухових дій борців вільного стилю на етапі попередньої 
базової підготовки. 

ВИСНОВКИ 
1. Аналіз спеціальної науково-методичної літератури, узагальнення досвіду 

провідних фахівців, власні педагогічні спостереження дозволяють зробити висновок 
про те, що на сьогодні однією з найактуальніших проблем у вільній боротьбі є 
перехід від емпіричної побудови тренувального процесу до науково обґрунтованого 
керування ним. Розгляд наявних наукових даних, накопичених у теорії й методиці 
спортивної підготовки у вільній боротьбі, показав, що в наш час формування 
техніки рухових дій юних борців є однією з центральних проблем педагогічного 
процесу. Недостатня вивченість і наукова розробленість технології формування 
техніки атакувальних дій у стійці борців вільного стилю на етапі попередньої 
базової підготовки з урахуванням особливостей сучасної змагальної діяльності з 
використанням інноваційних підходів обумовили вибір напрямку дослідження. 

2. Аналіз офіційних протоколів, відеоаналіз сутичок борців юнаків і кадетів 
вільного стилю на чотирьох змаганнях різного рівня до та після внесення FILA змін 
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до правил змагань, дозволив виявити особливості використання технічних прийомів 
з різних груп у процесі змагальної діяльності. Встановлено, що в стійці борці 
найчастіше використовують прийоми, пов'язані із захватами за ноги суперника: 
звалювання збиванням захватом ноги, захватом ніг; переведення ривком захватом 
ноги; переведення ривком захватом плеча й стегна; кидок нахилом захватом ніг, 
захватом ноги; кидок поворотом захватом різнойменної руки та ноги («млин»); 
переведення ривком захватом ніг, захватом ноги. У той же час прийоми, пов'язані з 
діями ногами (звалювання збиванням із зачепом ноги зсередини та зовні; 
звалювання скручуванням із заступанням; звалювання скручуванням з підхватом 
ноги зсередини та підсічки), застосовуються значно рідше. Необхідно зауважити, що 
після внесення змін до правил змагань на чемпіонаті світу серед кадетів 2013 року 
борцями практично не застосовувався прийом звалювання збиванням захватом ноги, 
голова збоку, який був ключовим для визначення переможця періоду за умови 
невиявленої переваги і проведення якого повністю залежало від результатів жеребу. 

3. Дослідження часової структури базових атакувальних технічних дій у стійці 
борців юнаків і кадетів вільного стилю різної кваліфікації: переведення ривком за 
руку та шию зверху, кидок нахилом захватом ніг, кидок поворотом «млин», 
звалювання збиванням захватом ніг, звалювання скручуванням захватом за руку та 
шию зверху, - свідчить про її варіативність і неоднозначність досліджуваних 
характеристик у кожній технічній дії. Так, у борців МС при виконанні прийому 
переведення ривком за руку та шию зверху тривалість першої (підготовчої) фази 
склала в середньому 0,44±0,04с, другої (основної") фази - 0,16±0,02с, третьої 
(заключної) фази - 0,32±0,01 с. У той же час борці, які мають розряд KMC, при 
виконанні цього прийому продемонстрували такі показники: тривалість І фази 
склала в середньому 0,52±0,05 с, II фази - 0,20±0,02 с, III фази - 0,36±0,05 с; 
спортсмени І дорослого розряду продемонстрували такі показники: тривалість 
І фази склала у середньому 0,56+0,06 с, II фази - 0,24±0,03 с, III фази - 0,44±0,09 с 
відповідно. Встановлено, що тривалість виконання досліджуваних фаз технічної дії 
у спортсменів KMC і спортсменів І дорослого розряду статистично вірогідно більша, 
ніж у спортсменів МС (р<0,05). Згідно з отриманими даними, тривалість І фази у 
спортсменів І юнацького розряду при виконанні прийому переведення ривком за 
руку та шию зверху склала в середньому 0,70±0,02 с, II фази - 0,37±0,02 с, III фази -
0,65±0,02 с. Слід також зазначити, що тривалість виконання досліджуваних фаз 
спортсменами І юнацького розряду статистично вірогідно більша, ніж у спортсменів 
МС (р<0,001). 

4. Розроблена технологія формування атакувальних рухових дій борців 
вільного стилю на етапі попередньої базової підготовки базується на дидактичних і 
специфічних принципах спортивної підготовки. Основними компонентами 
технології є: мета і завдання,періоди підготовки, форми організації занять, їх зміст, 
обсяг тренувальних навантажень, план тренувальних занять, комплекси спеціально-
підготовчих вправ, контроль, який дозволяє оцінювати ефективність педагогічного 
процесу та мультимедійна інформаційно-методична програма. Меню розробленої 
мультимедійної інформаційно-методичної програми «Шлях до п'єдесталу» має 
модульну структуру. 
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5. У результаті апробації експериментальної технології формування техніки 
атакувальних рухових дій юних борців вільного стилю в навчально-тренувальному 
процесі доведено її ефективність. У борців ЕГ спостерігалися статистично 
достовірні зміни (р< 0,05) за всіма показниками тривалості виконання прийомів у 
стійці: переведення ривком із захватом плеча та шиї зверху, звалювання збиванням 
із захватом ніг, кидок поворотом із захватом різнойменної руки та ноги зсередини 
(«млин»), звалювання скручуванням із захватом руки та шиї зверху, кидок нахилом 
із захватом ніг. Доцільно наголосити на тому, що у спортсменів КГ зафіксовано 
статистично достовірні зміни (р< 0,05) тільки за двома показниками тривалості 
виконання прийомів у стійці: звалювання збиванням із захватом ніг, кидок 
поворотом із захватом різнойменної руки та ноги зсередини («млин»). Про 
ефективність авторської технології свідчать також результати експертної оцінки 
техніки виконання юними борцями атакувальних прийомів у стійці. 

6. Доказом ефективності застосування авторської технології є результати 
змагальної діяльності спортсменів ЕГ на змаганнях відкритої першості КОК ДЮСШ 
з вільної боротьби серед юнаків і відкритого турніру з вільної боротьби серед 
юнаків на призи І. Луцкова. Борці ЕГ одержали 41 перемогу, що на 9 перемог 
більше, ніж у борців КГ. Слід також зазначити, що спортсмени ЕГ одержали 
17 перемог на «туше», у той же час спортсмени КГ - 12 перемог. Привертає увагу 
той факт, що борцями ЕГ було проведено 202 результативні (оцінені судцями) 
атакувальні технічні дії, з них у стійці - 155, тоді як спортсменами КГ - 176 
і 122 відповідно. 

Перспективи подальших досліджень передбачають уточнення і розширення 
шляхів використання інноваційних підходів у вдосконаленні спортивної техніки 
борців на етапі спеціалізованої базової підготовки, а також використання окремих 
положень розробленої авторської технології на етапі початкової підготовки для 
борців вільного стилю. 
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АНОТАЦІЇ 
Яременко В. В. Формування техніки атакувальних рухових дій борців 

вільного стилю на етапі попередньої базової підготовки. - На правах рукопису. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного 

виховання та спорту за спеціальністю 24.00.01 - олімпійський і професійний спорт. -
Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту, Міністерство 
освіти і науки України, Дніпропетровськ, 2014. 

Дисертацію присвячено розробці технології формування техніки атакувальних 
рухових дій у стійці юних борців вільного стилю в річному циклі. 

Розроблена авторська технологія формування техніки атакувальних рухових 
дій у стійці юних борців вільного стилю на етапі попередньої базової підготовки 
базується на дидактичних і специфічних принципах спортивної підготовки. 
Її основними компонентами є: мета, завдання, періоди підготовки, форми організації 
занять, їх зміст, обсяг тренувальних навантажень, план тренувальних занять, 
комплекси спеціально-підготовчих вправ, мультимедійна інформаційно-методична 
програма та педагогічний контроль. Меню розробленої мультимедійної 
інформаційно-методичної програми «Шлях до п'єдесталу» має модульну структуру. 

У роботі вперше представлено порівняльний аналіз змагальної діяльності 
борців юнаків і кадетів вільного стилю, до та після внесення FILA змін до правил 
змагань. Вперше визначено особливості часової структури атакувальних рухових 
дій у стійці: переведення ривком захватом за плече та шию зверху, кидок нахилом 
захватом ніг, кидок поворотом захватом різнойменної руки та ноги зсередини 
«млин», звалювання збиванням захватом ніг, звалювання скручуванням захватом 
руки та шиї зверху борців юнаків і кадетів вільного стилю різної кваліфікації. 

Розроблена технологія формування техніки атакувальних рухових дій борців 
на етапі попередньої базової підготовки може бути використана у практичній 
діяльності тренерів з метою підвищення ефективності тренувального процесу в 
групах ДЮСШ, а також у навчальному процесі студентів фізкультурних вишів з 
базових дисциплін у розділі «Теорія і методика спортивного тренування юних 
спортсменів» і при викладанні дисципліни «Боротьба». 

Ключові слова: борці вільного стилю, етап попередньої базової підготовки, 
формування спортивної техніки. 

Яременко В. В. Формирование техники атакующих двигательных действий 
борцов вольного стиля на этапе предварительной базовой подготовки. - На 
правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук по физическому 
воспитанию и спорту по специальности 24.00.01 - олимпийский и 
профессиональный спорт. - Днепропетровский государственный институт 
физической культуры и спорта, Министерство образования и науки Украины, 
Днепропетровск, 2014. 

Диссертация посвящена разработке технологии формирования техники 
атакующих действий борцов вольного стиля в годичном цикле^ 

Изучение имеющихся научных данных, ЗЯмшррВДЁ^Гр методике 
спортивной подготовки в вольной борьбе, сййдстельсї 1 львівське 
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время формирование техники двигательных действий юных борцов представляет 
одну из центральных проблем педагогического процесса; и решение задач 
формирования техники двигательных действий юных борцов вольного стиля 
должно проводиться, прежде всего, с учетом последних изменений, вносимых FILA 
в правила соревнований. 

В работе использовались такие методы исследований: анализ и обобщение 
специальной научно-методической литературы; опрос; педагогические методы; 
видеосъемка; биомеханический видеокомпьютерный анализ; методы 
математической статистики. 

Современная система соревнований по вольной борьбе находится в 
непрерывном развитии, характеризуется разнообразием соревнований, которые 
систематизированы и ранжированы в зависимости от значения, масштабов, 
решаемых задач, характера организации, финансовых и рейтинговых стимулов. 
Анализ официальных протоколов, видеоанализ схваток чемпионатов мира по 
вольной борьбе среди кадетов 2012 и 2013 годов позволил выделить характерные 
особенности соревновательной деятельности борцов, до и после внесения FILA 
изменений в правила соревнований, позволил определить частоту применения того 
или иного приема, его эффективность и результативность; выявить тенденцию 
развития техники борьбы. 

Исследование временной структуры базовых атакующих технических 
действий в стойке (перевод рывком с захватом плеча и шеи сверху, бросок наклоном 
захватом ног, бросок поворотом захватом разноименной руки и ноги изнутри 
«мельница», сваливание сбиванием захватом ног, сваливание скручиванием 
захватом руки и шеи сверху) борцов юношей и кадетов вольного стиля различной 
квалификации свидетельствует о ее вариативности и неоднозначности исследуемых 
характеристик в каждом техническом действии. 

Разработанная технология формирования атакующих двигательных действий 
борцов вольного стиля на этапе предварительной базовой подготовки базируется на 
дидактических и специфических принципах спортивной подготовки. Основными ее 
компонентами являются: цель и задачи, формы организации занятий, их содержание 
и объем тренировочных нагрузок, план тренировочных занятий, комплексы 
специально-подготовительных упражнений и мультимедийная информационно-
методическая программа. Меню разработанной мультимедийной информационно-
методической программы «Путь к пьедесталу» характеризуется модульной 
структурой. Эффективность формирования техники атакующих двигательных 
действий борцов вольного стиля на этапе предварительной базовой подготовки 
подтверждена экспериментально. 

Ключевые слова: борцы вольного стиля, этап предварительной базовой 
подготовки, формирование спортивной техники. 
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The thesis is devoted to the development of technique of attacking motor actions of 
young freestyle wrestlers in the rack position during the annual training cycle. 

Developed technique of freestyle wrestlers' attacking motor actions on the stage of 
preliminary basic training is grounded on didactic and specific principles of sports training. 
Its main components are: purpose and objectives, forms of training session organization, 
their content and volume of training loads, plan of training sessions, complexes of special-
preparatory exercises, multimedia program and pedagogical control. A menu of designed 
multimedia information and methodical program «A way to the pedestal» is of modular 
structure. 

The paper first presents a comparative analysis of competitive activities of young boys 
and cadet freestyle wrestlers, done before and after FILA changes in the competition 
regulations. For the first time features of temporal structure of attacking motor actions in the 
rack were defined: jerked transition by capturing shoulder and neck above, leg captured 
inclined throw; turned down throw by legs; turned throw by opposite hands and legs inside 
«the mill», putting down by churning legs, putting down by twisting snatch by hands and 
neck top of boys and cadets freestyle fighters by different skills. 

Developed method for the forming of wrestlers' attacking motor action technique 
during stage of preliminary basic training may be used in the coaching practice to improve 
the efficiency of the training process in the groups of Child & Youth Sports School, as well 
as in the students' educational process in the physical culture universities on the basic 
disciplines «Theory and methodology of sports training of young athletes» and discipline 
«Wrestling». 

Keywords: freestyle wrestlers, stage of preliminary basic training, development of 
sports technique. 


