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Анотація. У статті О.В. Донець досліджує роль засобів комплексного контролю в підготовці спорт-
сменів-одноборців як критеріїв інформативності про стан тренованості спортсмена. Зокрема, автор визна-
чає вплив пропонованої методики розвитку гнучкості спортсменів-єдиноборців на початковому етапі тре-
нування. 
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Постановка проблеми. Сьогодні успіх у роботі тренера багато в чому залежатиме від 
того, наскільки широкою і достовірною інформацією про стан спортсмена у процесі підготов-
ки він володітиме. Ця обставина своєю чергою вимагає підвищених вимог до рівня професій-
ної підготовленості тренерів, які повинні досконало володіти відповідними знаннями. Ці зна-
ння необхідні для правильної інтерпретації тієї інформації, яку зможе отримати тренер про 
спортсмена за допомогою сучасних методів контролю, заснованих на використанні об’єктив-
них медико-біологічних методик та методів математичної статистики. Використання засобів і 
методів контролю дозволяє уніфікувати процес підготовки спортсменів шляхом індивідуалі-
зації норм навантажень [3]. 

Разом з тим досвід організації навчально-тренувального процесу в різних ланках фізку-
льтурного руху свідчить про недостатнє використання контролю у процесі тренування на різ-
них етапах підготовки [8]. Це викликано тим, що основні загальнотеоретичні аспекти про-
блеми контролю ще не знайшли реалізації в спорті у вигляді конкретних засобів і методів, 
розроблених з урахуванням специфіки спортивної спеціалізації, віку, статі, кваліфікації і ста-
ну рухової функції спортсменів, зокрема, спортсменів-одноборців. Кікбоксинг як вид рухової 
активності надзвичайно різноманітний. У цьому відношенні він дуже цінний як засіб удоско-
налення різноманітних фізичних якостей людини: швидкості, сили, витривалості, гнучкості, 
координаційних здібностей [4]. 

Досить складно переоцінити значення фізичної підготовленості для видів спортивних 
одноборств. Фахівці відзначають, що серед усіх спеціальних фізичних якостей для видів спо-
ртивних єдиноборств провідними є швидкісно-силові якості спортсмена і гнучкість. Численні 
наукові дослідження, педагогічні спостереження в умовах навчально-тренувального процесу, 
проведені за участю спортсменів-єдиноборців, і змагальна практика підтверджують той факт, 
що високий рівень розвитку цих спеціальних якостей спортсменів є основним чинником ус-
пішної реалізації техніко-тактичних дій в умовах змагань. Гнучкість багато в чому визначає 
рівень спортивної майстерності в різних видах спорту. При недостатній гнучкості ускладню-
ється й сповільнюється процес засвоєння рухових навичок, обмежується рівень прояву сили, 
швидкісних і координаційних здатностей, погіршується внутрішньом’язова й міжм’язова 
координація, знижується економічність роботи, зростає ймовірність ушкодження м’язів, су-
хожиль і суглобів, що своєю чергою, призводить до негативних наслідків у підготовці спорт-
смена до участі у змаганнях [5, 6, 8]. 

Особливо це стосується до таких видів єдиноборств як кікбоксинг, де гнучкість висту-
пає чи не найосновнішим чинником результативності поєдинку. 

До теперішнього часу у вітчизняній і зарубіжній літературі питанням підготовки кікбо-
ксерів присвячені лише фрагментарні роботи. Більшість авторів сходяться на думці, що у про-
цесі формування спеціальних навичок ведення бою в кікбоксингу велику увагу доводиться 
приділяти розвиткові гнучкості спортсмена [2]. 
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Мета роботи – вивчити особливості розвитку гнучкості в кікбоксерів на початковому 
етапі спортивної підготовки. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Основні положення багаторічного трену-
вання кікбоксерів, його етапи і зміст частково відображено в у роботах А. Кулікова [7], І.С. Бар-
чукова [1] та інших вітчизняних і зарубіжних авторів.  

Специфіка кікбоксингу, як стверджує В.М. Клєщов [6], дозволяє багато в чому викори-
стовувати досвід споріднених ударних видів єдиноборств у практиці підготовки спортсменів. 
Відповідно на теперішній час широко використовуються дані, отримані на матеріалі східних 
єдиноборств та на матеріалі класичного боксу. Стосується це і науково-дослідної роботи. При 
цьому, враховуючи досвід інших видів спорту, можна сміливо стверджувати, що лідирувати у 
світовому кікбоксингу буде важче лише на основі узагальнення досвіду практиків цього виду 
спорту, а значить, необхідно упроваджувати вивчення об’єктивних кількісних і якісних хара-
ктеристик діяльності кікбоксерів, різні форми прогнозу ефективності їх виступів, методи ма-
тематичного аналізу отриманих результатів та інші найсучасніші методи наукових дослі-
джень.  

Таким чином, до теперішнього часу у вітчизняній і зарубіжній літературі питанням під-
готовки кікбоксерів присвячено лише фрагментарні роботи. Особливо нас цікавили питання 
комплексного контролю рівня розвитку провідних фізичних якостей, а саме – гнучкості, що і 
було предметом нашого дослідження [1,6,7]. 

Ефективність навчально-тренувального процесу, спрямованого на розвиток гнучкості, 
залежить насамперед від правильного вибору вправ, виконання яких сприяє підвищенню рух-
ливості в суглобах. Щоб не помилитися при виборі вправ, потрібно знати таке: 

а) які вправи використовують для розвитку гнучкості; 
б) який вплив мають ці вправи на організм людини, на активну та пасивну рухливість 

у суглобах; 
в) в яких суглобах і який вид гнучкості треба розвивати залежно від специфіки спо-

ртивної спеціалізації. 
Ґрунтуючись на результатах наукових досліджень – даних літератури і багаторічних 

особистих спостережень, спробуємо відповісти на поставлені запитання [10]. 
Виклад основного матеріалу. Наше дослідження проводилося упродовж 2010-2012 рр. 

з групою підлітків 12–14 років, які тренувалися у спортивній секції з кікбоксингу на базі Пол-
тавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка.  

Основні завдання дослідження: 
1. На основі аналізу наукової літератури та узагальнення результатів передового тренер-

ського досвіду дослідити науково-теоретичні положення про досліджувану проблему. 
2. Визначити чинники, які мають вплив на результативність змагальної діяльності з кік-

боксингу. 
3. Довести, що своєчасність системи контролю це один із вагомих чинників поінформо-

ваності тренера про стан готовності спортсмена до ведення змагальної боротьби. 
Для вирішення завдань дослідження ми використовували такі методи:  
1. Теоретичні: аналіз наукової та методичної літератури з обраної теми дослідження. 
2. Педагогічне тестування. 
3. Педагогічний експеримент. 
4. Метод математичної обробки. 
У дослідженні брали участь 38 підлітків у віці від 12 до 14 років.  
Дослідження проходило у трьома етапами.  
На першому етапі ми здійснили аналіз літератури з проблеми дослідження, на основі 

чого виявили питання, які, на нашу думку, потребують детальнішого вивчення. Зокрема, нас 
цікавили чинники результативності змагальної діяльності кікбоксерів, – передусім – це сис-
тема контролю за фізичною підготовленістю спортсменів, по-друге – пролонгуючі показники 
інформативності рівня розвитку провідної фізичної якості – гнучкості. 

Для цього ми провели другий етап дослідження – констатувальний і формувальний екс-
перимент.  



52  Олександр ДОНЕЦЬ 

Змістом констатувального етапу було вирішення першого і другого завдання нашого 
дослідження. Для цього ми використали таку методику. 

Як основні методи дослідження рівня розвитку гнучкості кікбоксерів нами були вибрані 
такі методи: 

1. Аналіз літератури з проблеми дослідження.  
2. Метод тестування 
Методика нижчевикладеного тестування була описана в роботах А. Кулікова [7]. Вибір 

саме цієї методики заснований на тому, що запропоновані вправи найбільш ефективні при 
оцінюванні гнучкості кікбоксерів. Методика виконання тестів:  

1. Виконання трьох видів шпагатів. 
Методика оцінювання: 
- високий рівень (кут становить 180°) – 3 бали; 
- середній рівень (кут становить 150°) – 2 бали; 
- низький рівень (кут становить 110°) – 1 бал. 
2. Нахил з положення стоячи: нахил вперед з положення стоячи, ноги разом. 
Методика оцінювання: 
- високий рівень (торкнутися головою підлоги) – 3 бали; 
- середній рівень (торкнутися ліктями підлоги) – 2 бали; 
- низький рівень (торкнутися долонями підлоги) – 1 бал. 
3. Нахил тулуба з положення сидячи: нахил тулуба вперед з положення сидячи ноги 

разом: 
Методика оцінювання: 
- високий рівень (торкнутися лобом колін, долонями п’ят стопи) – 3 бали; 
- середній рівень (лобом торкнутися колін, долонями пальців стопи) – 2 бали; 
- низький рівень (не торкнутися лобом колін і не дотягнутися до стоп) – 1 бал.  
4. Виконання містка. 
Методика оцінювання: 
- високий рівень (відстань між долонями і п’ятами ніг 35 см) – 3 бали; 
- середній рівень (виконання з підтримкою, відстань між долонями і п’ятами ніг 

45 см) – 2 бали; 
- низький рівень (виконання з положення лежачи, відстань між долонями і п’ятами ніг 

55 см) – 1 бал. 
Критеріями оцінювання гнучкості є якісне виконання вищевикладених вправ.  
Констатувальний експеримент виявляв первинний рівень розвитку гнучкості представ-

ників секції кікбоксингу в кількості 38 осіб. З них було сформовано контрольну (n=18) та екс-
периментальну групи (n=20). 

На констатувальному етапі в результаті проведення тестування на визначення рівня 
гнучкості підлітків були отримані такі дані: високі результати мали лише одиниці як в експе-
риментальній, так і в контрольній групі, а саме: вправи шпагат і місток на високому рівні, що 
оцінюється 3 балами, виконав лише один представник (що становить 7% від числа групи), 
вправи на прогинання і згинання – 3 представники (що становить 20% від числа групи). Біль-
шість випробовуваних обох груп досягли середнього рівня розвитку при виконанні всіх 
вправ.  

Результати проведення тестування контрольної і експериментальної групи на констату-
вальному етапі дослідження представлено в табл. 1. 

Таким чином, результати констатувального етапу свідчать про те, що у спортсменів ко-
нтрольної і експериментальної груп був виявлений середній рівень розвитку гнучкості. При 
цьому більша кількість представників експериментальної групи (а саме 60%) продемонстру-
вали виконання шпагату на середньому рівні, а у контрольній групі – (67%) показали середній 
рівень при виконанні містка.  

Отримані дані констатують незначний рівень розвитку провідної якості спортсменів-
кікбоксерів в обох групах, що, на нашу думку, може вплинути на результат змагальної діяль-
ності.  
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Таблиця 1  
Показники рівня розвитку гнучкості підлітків  

експериментальної і контрольної груп  
(констатувальний етап) 

 

Експериментальна група Контрольна група 
Рівень шпагат 

% 
прогин 

% 
згинання 

% 
місток 

 % 
шпагат 

% 
прогин 

% 
згинання 

% 
місток  

% 
Високий 7 20 20 7 7 20 20 7 
Середній 60 33 40 53 53 40 47 67 
Низький 33 47 40 40 40 40 33 26 

 

На основі отриманих даних констатувального етапу дослідження було посилено увагу 
розвитку гнучкості як провідної якості у тренуванні кікбоксерів і ми запровадили методику, 
що складається з комплексу вправ, спрямованих на підвищення рівня гнучкості спортсменів 
експериментальної групи, яка стала змістом формувального етапу експерименту. Спортсмени 
контрольної групи продовжували працювати над розвитком гнучкості у складі комплексного 
розвитку фізичних якостей спортсменів. Тривалість етапу – 6 місяців.  

Пропонуємо вашій увазі схематичне зображення нашої методики. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Рис. 1. Засоби удосконалення гнучкості 
 

На третьому етапі ми провели контрольний експеримент. 
Після апробації методики для визначення ефективності запропонованих засобів контро-

лю був здійснений аналіз результатів цієї діяльності. 
У ході дослідження застосовувалися контрольні тести, аналогічні використаним на пе-

ршому етапі дослідження. Критерії оцінювання залишилися незмінними, що дало можливість 
отримати порівняльні дані, які свідчать про результати формувального етапу дослідження з 
підвищенням рівня гнучкості в юних кікбоксерів. 

Аналіз результатів дослідження. Після закінчення формувального етапу було прове-
дено контрольне тестування спортсменів досліджуваних груп. У експериментальній групі, 
представники якої працювали за розробленою авторською методикою, вправи шпагат на ви-
сокому рівні виконали 53% спортсменів, вправи на прогин – 60% спортсменів, згинання – 
53% спортсменів, місток – 60% спортсменів. У контрольній групі, де спортсмени працювали 
над комплексним розвитком усіх фізичних якостей, на високому рівні шпагат виконали 33%, 
прогин – 27%, згинання – 33%, місток – 27%. Результати тестування подано в табл. 2. 

На підставі досліджень можна зробити такий висновок.  

Силові вправи Вправи на розтягування м’язів Вправи на розслаблення м’язів 

Активні вправи Пасивні вправи Комбіновані вправи 

Без обтяжень З обтяженнями Динамічні Статичні Без зовнішнього 
впливу 

З зовнішнім 
впливом 

Повільні рухи 

Пружні рухи 

Махові рухи 

Повільні рухи в поєднанні з утриман-
ням пози у крайніх точках амплітуди 

Пружні рухи в поєднанні з утриманням 
пози у крайніх точках амплітуди 

Махи у поєднанні з утриманням пози у 
крайніх точках амплітуди 

З використанням маси 
власного тіла 

З самозахопленнями 

З допомогою партнера 
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Результати контрольного етапу показали (див. табл. 3), що у спортсменів експеримента-
льної групи після закінчення формувального етапу поліпшилася гнучкість порівняно з дани-
ми констатувального етапу, а також порівняно з показниками спортсменів контрольної групи. 
У представників контрольної групи спостерігалися незначні поліпшення цих показників. Це 
свідчить про ефективність апробованої методики з розвитку гнучкості та інформативність за-
собів контролю, які дали змогу внести корективи у систему тренування. Ми також встанови-
ли, що кращого результату в розвитку гнучкості можна добитися, якщо впливати на неї ціле-
спрямовано. 

Таблиця 2  
Показники рівнів розвитку гнучкості підлітків  

експериментальної і контрольної груп  
(контрольний етап) 

 

Експериментальна група Контрольна група 
Рівні шпагат 

% 
прогин 

% 
згинання 

% 
місток  

% 
шпагат 

% 
прогин 

% 
згинання 

% 
місток  

% 
Високий 53 60 53 60 33 27 33 27 
Середній 27 20 27 13 40 40 53 53 
Низький 20 20 20 27 27 33 20 20 

 
Таблиця 3 

Порівняльні дані експерименту  
на констатувальному та контрольному етапі експерименту 

 

Експериментальна група Контрольна група 
констатувальний 

етап 
контрольний  

етап 
констатувальний 

етап 
контрольний 

 етап 
Рівні 

ш
па

га
т %

 

пр
ог

ин
 %

 

зг
ин

ан
ня

 %
 

мі
ст

ок
 %

 

ш
па

га
т %

 

пр
ог

ин
 %

 

зг
ин

ан
ня

 %
 

мі
ст

ок
 %

 

ш
па

га
т %

 

пр
ог

ин
 %

 

зг
ин

ан
ня

 %
 

мі
ст

ок
 %

 

ш
па

га
т %

 

пр
ог

ин
 %

 

зг
ин

ан
ня

 %
 

мі
ст

ок
 %

 

Високий 7 20 20 7 53 60 53 60 7 20 20 7 33 27 33 27 
Середній 60 33 40 53 27 20 27 13 53 40 47 67 40 40 53 53 
Низький 33 47 40 40 20 20 20 27 40 40 33 26 27 33 20 20 

 

Висновок. У ході виконання роботи нами були вирішені такі завдання: 
- виявлено науково-теоретичні положення про проблему дослідження, внаслідок чого 

з’ясувано, що основними чинниками результативності змагальної діяльності виступають 
своєчасні методи контролю та відповідний розвиток провідних фізичних якостей. У нашому 
дослідженні ми приділили увагу гнучкості. 

- проаналізовано результати дослідно-експериментальної роботи з розвитку гнучкості в 
кікбоксерів, унаслідок чого з’ясували, що гнучкість – це достатньо важлива якість для спорт-
сменів кікбоксерів. Гнучкість у цьому виді спорту виявляється при завданні ударів і при ухи-
ленні від ударів суперника.  

У результаті проведеної дослідно-експериментальної роботи була виявлена позитивна 
динаміка у розвитку гнучкості юних спортсменів-кікбоксерів, що свідчить про ефективність 
апробованої методики та інформативність засобів контролю, які допомогли вносити коректи-
ви у тренувальний процес. 

Також ми довели, що своєчасність системи контролю – ще один із вагомих чинників по-
інформованості тренера про стан готовності спортсмена до ведення змагальної боротьби. 
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ФИЗИЧЕСКОГО КАЧЕСТВА ГИБКОСТИ КИКБОКСЕРОВ  

НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ТРЕНИРОВКИ 
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Аннотация. В статье Донец О.В. исследует роль средств комплексного контроля в подготовке спортсме-
нов-единоборцев как критериев информированности о состоянии тренированности спортсмена. В частности, ав-
тор определяет влияние предлагаемой методики развития гибкости спортсменов-единоборцев на начальном эта-
пе тренировки. 
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Abstract. In the article an author Donets O.V. explores the role of facilities of integrated inspection in the training 
of martial arts athletes as criteria of informativity about the state of athlete fitness. In particular, the author determines the 
impact of the proposed methods of flexibility development of martial arts athletes at the beginning of training. 
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