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Анотація. Досягнення високих спортивних результатів у тхеквондо зараз неможливе без вирішення 
проблеми підготовки спортсменів до змагань різного рівня. Як відомо, система підготовки спортсменів 
передбачає не тільки розвиток провідних якостей, але й складання комплексів спеціальних вправ, спрямо-
ваних на посилення їх ефективності. Тому розробка нових програм, спрямованих на розвиток гнучкості, є 
актуальною проблемою в підготовці спортсменів. 
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Актуальність. Тхеквондо – корейське бойове мистецтво, яке має глибоку історію. У ве-
ресні 1994 року тхеквондо (ВТФ) стало олімпійським видом спорту, а з 2000 року включено в 
програму олімпійських ігор. Тхеквондо належить до ациклічних, складнокоординаційних ви-
дів спорту, специфіка якого обумовлена наявністю великої кількості широкоамплітудних ру-
хів. Нині існує два напрями: олімпійська програма – круги, і неолімпійська програма – пумсе. 
Кожна з програм, своєю чергою, має низку відмінних особливостей і вимог до підготовки 
спортсменів, а також розвитку фізичних якостей. Але водночас при підготовці спортсмена 
гнучкість є ключовою якістю, на якій будується вся система багаторічного вдосконалення в 
тхеквондо. 

Нехтування гнучкістю є грубою помилкою, яка стримує процес удосконалення не тіль-
ки технічної, але й тактичної майстерності спортсмена. 

Гнучкість дозволяє здійснювати рухи з великою амплітудою, розвиваючи при цьому 
максимальну швидкість і силу. Ці обставини вимагають від юних спортсменів високого рівня 
прояву фізичних якостей, а від тренувальних програм – раціонального планування тренуваль-
ного процесу, метою яких є ефективна підготовка спортсменів до змагань. Цього можна досяг-
ти завдяки успішному вирішенню ланцюжка актуальних проблем, серед яких – розробка оп-
тимальної системи засобів, методів розвитку гнучкості юних спортсменів 8–10 років. У до-
ступній нам літературі повною мірою не розкриті особливості розвитку гнучкості в тхеквон-
до, а також використання елементів стретчинга в тренувальному процесі при підготовці спо-
ртсменів 8–10 років які займаються тхеквондо. 

Мета дослідження: удосконалення методики розвитку гнучкості в дітей молодшого 
шкільного віку у тхеквондо за допомогою елементів стретчингу. 

Завдання роботи: 
1. Проаналізувати й узагальнити літературні джерела, освітлюючи особливості розвит-

ку гнучкості як одного із компонентів рухових здібностей дітей шкільного віку.  
2. Визначити рівень розвитку гнучкості дітей 8–10 років. 
3. Розробити й експериментально обґрунтувати використання комплексів вправ, спря-

мованих на розвиток гнучкості за допомогою стретчингу в тхеквондо. 
Методи дослідження: 
1. Вивчення та узагальнення науково-методичної літератури. 
2. Анкетування. 
3. Педагогічне тестування. 
4. Відеокомп'ютерний аналіз. 
5. Антропометричні дослідження. 
6. Метод індексів. 
7. Педагогічний експеримент. 
8. Методи математичної статистики. 
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Дослідження проводилися в СК «Олімп» Дніпропетровського державного інституту фі-
зичної культури та спорту з вересня до грудня 2012 року. Об'єктом досліджень були спорт-
смени масових розрядів 8–10 років. У експерименті брали участь 36 спортсменів, тобто 2 гру-
пи по 18 осіб. Групи займалися згідно з розробленими авторськими програмами: для групи 
№1 були введені в заняття комплекси вправ з елементами статичного стретчінгу, для групи 
№2 – динамічного. Відповідно до поставлених завдань, дослідження проводилися поетапно. 

У результаті опитування тренерів Дніпропетровської області виявлено, що стретчинг як 
метод розвитку гнучкості на думку респондентів, є важливим і необхідним засобом фізичної 
підготовки спортсменів. Фахівці у сфері одноборств більшою мірою вважають стретчинг не-
обхідним засобом підготовки спортсменів. Більшість респондентів уважають, що недостатньо 
часу на заняттях приділяється увазі для розвиткові гнучкості, використовуючи при цьому об-
межену кількість методів розвитку цієї якості з різних причин. Також респондентами було 
вказано на те, що контроль гнучкості має виключно обмежений характер і не визначає рівень 
прояву цієї якості в цілому. У результаті проведення аналізу літературних джерел та анкету-
вання фахівців з тхеквондо зроблено висновок про необхідність проведення досліджень, що 
стосуються питань поліпшення фізичної підготовки спортсменів молодшого шкільного віку 
на заняттях з тхеквондо за допомогою використання елементів стретчінга. 

Для визначення антропометричних даних було використано такі показники: зріст стоя-
чи, зріст сидячи, маса тіла, обхват грудної клітки, а також метод індексів – ваго-зростовий ін-
декс Кетле й індекс Манувріє. Суттєвих відмінностей за показниками у груп немає, тому мо-
жна сказати, що групи цілком однорідні і відповідають середньому рівню фізичного розвитку 
молодшого шкільного віку. 

Для визначення рівня прояву гнучкості було протестовано дві групи за дев’ятьма теста-
ми. Отримані дані обох груп здебільшого відповідають середньому рівню розвитку гнучкості 
в дітей молодшого шкільного віку.  

Для кожної групи були розроблені окремі програми для розвитку гнучкості, які поєдну-
вали в собі окремі комплекси вправ з елементами стретчинга. Усього було розроблено по 12 
комплексів статичної і динамічної спрямованості (табл.1; 2).  

Таблиця 1 
Комплекс вправ, спрямованих на розвиток гнучкості  

за допомогою динамічного стретчингу (фрагмент) 
 

№ Зміст Дозування ЗМВ 

1 В.п. – стійка ноги нарізно, руки за спину  
в замок. Підняти руки угору 6 разів 

Пружні рухи 15˝, намагатися 
з’єднати лопатки, не піднімати  
вгору плечі, не опускати підборід-
дя на груди 

2 В.п. – стійка ноги нарізно, руки угору. Нахил 
прогинаючись 4 рази 

Пружні рухи 30˝, виконувати  
вправу на видиху, нахиляючись 
округляти спину, під час нахилу 
потягнутися, руки вперед, голову 
не піднімати 

3 
В.п. – широка стійка ноги нарізно, руки  
в сторони. Нахил вправо, права рука на пояс, 
ліва рука вгору. Те саме вліво 

4 рази У нахилі пружні рухи 20˝,  
виконувати вправу на видиху 

 

Кожен комплекс складався з 3–4 вправ, які були введені в тренувальний процес на за-
няттях з тхеквондо. Добір вправ статичного й динамічного характеру проводився відповідно 
до віку і фізичного розвитку обох груп. Дозування вправ здійснювалося в межах характеру 
виконуваних вправ. 

Після розробки і впровадження наших програм на заняття з тхеквондо молодшого шкі-
льного віку було проведено повторне тестування. Аналіз антропометричних даних та рівня 
фізичного розвитку дітей молодшого шкільного віку після впровадження розроблених про-
грам відповідає середньому рівню, але суттєвих змін не відбулося (рис.1). 
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Таблиця 2 
Комплекс вправ, спрямованих на розвиток гнучкості  

за допомогою статичного стретчингу (фрагмент) 
 

№ Зміст Дозування ЗМВ 

1 В.п. – руки на пояс. Глибокий випад правою.  
Те саме лівою 4 рази Випад затримати на 15˝, велика 

амплітуда, стежити за поставою 

2 
В.п. – упор стоячи в широкій стійці ноги нарізно. 
Упор присід на правій, ліву в сторону. Те саме на 
ліву 

4 рази Присід затримати на 10˝,  
виконувати вправу на видиху 

3 
В.п. – стойка ноги нарізно, руки на пояс.  
Нахил назад, потім нахил прогинаючись,  
руки вперед 

4 рази 
Нахили затримати на 10˝,  
виконувати вправу на видиху,  
ноги не згинати 
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Рис.1. Показники зростання рівня фізичного розвитку обох груп (n=36) 
 

За результатами тестування рівня гнучкості після експерименту спостерігається наяв-
ність достовірного зростання за усіма показниками як у першій групі, так і в другій групі. У 
другій групі, яка займалася динамічним стретчингом, зростання гнучкості за усіма показни-
ками статистично значуще більший ніж у першій групі, програма якої була спрямована на ви-
користання вправ статичного характеру. Після упровадження нашої програми було визначено 
ефективність впровадження елементів стретчинга в тренувальний процес на заняттях із тхе-
квондо (рис. 2). 
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Рис. 2. Показники зростання рівня гнучкості обох груп (n=36) 
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Висновки: 
1. Вивчаючи доступну літературу ми не виявили програм, що стосуються питань полі-

пшення рівня гнучкості спортсменів 8–10 років засобами стретчінгу, а також питань, які освіт-
люють проблеми фізичної підготовки дітей молодшого шкільного віку засобами оздоровчого 
фітнесу. 

2. У ході педагогічних спостережень і анкетування тренерів з тхеквондо ми проаналізу-
вали таке: чи на кожному занятті використовуються вправи для розвитку гнучкості і чи відчу-
вають фахівці з тхеквондо брак часу для цього; яким видам гнучкості більше приділяється 
увага; які суглоби є найбільш складними для розвитку гнучкості у спортсменів 8–10 років; чи 
використовуються на заняттях з тхеквондо елементи стретчінга і які саме, які тести викори-
стовують для контролю над рівнем розвитку гнучкості. 

3. За результатами антропометричних методів дослідження в обох групах було визначе-
но, що дисперсії рівні (при р>0,05), це говорить про ідентичність груп і дає можливість порі-
внювати результати дослідження. 

4. За результатами тестування рівня гнучкості після експерименту спостерігається наяв-
ність достовірного зростання (при р<0,05) за усіма показниками як у першій групі, так і в дру-
гій групі. У другій групі, яка займалася динамічним стретчингом, зростання гнучкості за усі-
ма показниками статистично значуще більший ніж у першій групі, програма якої була спря-
мована на використання вправ статичного характеру. 

5. Після впровадження нашої програми було визначено ефективність упровадження еле-
ментів стретчинга в тренувальний процес на заняттях з тхеквондо. 
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ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ РАЗВИТИЯ ГИБКОСТИ 

СПОРТСМЕНОВ 8–10 ЛЕТ В ТХЭКВОНДО С ПОМОЩЬЮ СТРЕТЧИНГА 
 

Александр КОЩЕЕВ, Алена МАРЧЕНКО 
 

Днепропетровский государственный институт физической культуры и спорта 
 

Аннотация. Достижение высоких спортивных результатов в тхєквондо в настоящий момент невозможно 
без решения проблемы подготовки спортсменов к соревнованиям разного уровня. Как известно, система подго-
товки спортсменов включает в себя не только развитие лидирующих качеств, но и составление комплексов спе-
циальных упражнений, направленных на усиление их эффективности. Поэтому разработка новых программ, на-
правленных на развитие гибкости, является актуальной проблемой в подготовке спортсменов. 
 

Ключевые слова: гибкость, стретчинг, младший школьный возраст, тхэквондо. 
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PECULIARITIES OF THE METHODOLOGY OF DEVELOPMENT FLEXIBILITY  
FOR SPORTSMEN 8-10 YERS OLD IN TAEKWONDO WITH THE HELP OF STRETCHING 

 

Alexander KOSHCHEEV, Alena MARCHENKO  
 

Dnepropetrovsk State Institute of Physical Culture and Sport 
 

Abstract. Today achievement of high sport results in taekwondo is impossible without solving the problem of 
sportsmen's readiness for different levels competitions. It is well known that the system of sportsmen's training includes 
not only the development of leadership qualities, but also the creation of complexes of special exercises, which are aimed 
at the increase of their efficiency. Therefore development of new programs, aimed at flexibility development, is the urgent 
problem in the process of sportsmen's training. 
 

Key words: flexibility, stretching, primary school age, taekwondo. 


