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Анотація. У зв'язку із змінами правил проведення змагань з тхеквондо ВТФ і критеріїв оцінювання 
ефективності змагальної діяльності, виникла гостра необхідність у розробці методик планування тренува-
льного процесу і шляхів їх вдосконалення. 
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Актуальність. Одним із найважливіших чинників, які підвищують якість навчально-тре-
нувального процесу при підготовці спортсменів високої кваліфікації є управління тренуваль-
ними навантаженнями в системі вдосконалення спеціальних рухових якостей [4]. Разом з цим 
набуває великого значення управління тренувальними і змаганнями навантаженнями, у зв'яз-
ку із змінами систем суддівства й аналізу діяльності змагання в тхеквондо. При цьому плану-
вання тренувальних програм повинне відбуватися шляхом інтенсифікації і індивідуалізації 
тренувального процесу, а також з урахуванням особливостей специфіки діяльності змагання, 
що базуються на особливостях і характері системи суддівства [1; 5]. 

На сьогодні існує чотири суддівські системи (Адидас, Даєдо, Леджаст і кнопкова систе-
ма), що дозволяють проводити змагання з тхеквондо ВТФ і здійснювати найточніший несу-
б'єктивний аналіз діяльності змагання. Кожна з електронних систем має свої відмітні особли-
вості з нарахування балів. Перші три системи зумовлюють використання спеціальних елек-
тронних протекторів з нарахування балів, кнопкова ж система ґрунтується на зарахуванні ба-
лів на основі особистого досвіду й суб'єктивності суддів. Відповідно до цього, тренерам і спо-
ртсменам необхідно вибирати найефективніший спосіб побудови тренувального процесу, а 
також його характер і спрямованість відповідно до специфіки проведення змагань на тій або 
іншій суддівській системі. В Україні змагання проводяться з використанням кнопкової систе-
ми, системи Адидас і Даєдо, що своєю чергою ускладнює характер підготовки спортсменів ті-
льки в одному напрямку. 

У тренуванні тхеквондистів високої кваліфікації використовуються різні методи, що до-
зволяють удосконалювати спеціальні рухові якості, але найбільш популярними з них є повтор-
ний і метод колового тренування. 

У доступній нам літературі матеріалів з особливостей передзмагальної підготовки в тхе-
квондо серед спортсменів високої кваліфікації, а також урахування особливостей використан-
ня різних методів, спрямованих на розвиток спеціальних якостей, ми не знайшли [2; 3; 5]. То-
му напрям наших досліджень є актуальним і вимагає подальшого вивчення. 

Мета дослідження: визначити ефективність використання інтервально-колового трену-
вання в різних способах передзмагальної підготовки тхеквондистів високої кваліфікації.  

Завдання: 
1. Проаналізувати в доступній нам літературі стан питання про використання різних ме-

тодів, спрямованих на розвиток рухових якостей, а також використання їх в передзмагальній 
підготовці спортсменів. 

2. Розробити й визначити ефективність використання інтервально-колового тренування 
у тхеквондистів високої кваліфікації.  

У наший роботі були використані наступні методи: вивчення і аналіз літературних дже-
рел; педагогічне спостереження; педагогічний експеримент; метод експертного оцінювання; 
педагогічне тестування; математико-статистична обробка й аналіз отриманих результатів. 

Організація досліджень. Дослідження проводилися поетапно і передбачали викори-
стання методу інтервально-колового тренування в передзмагальному мезоциклі, що прово-
диться за «принципом маятника», «принципу варіативності» і традиційним способом. У до-
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слідженнях брали участь спортсмени вищих розрядів відділення тхеквондо ВТФ Дніпропе-
тровського державного інститут фізичної культури і спорту та спортивного клубу «Олімп». 

Колове тренування є методом комплексної дії різних тренувальних засобів, спрямова-
них на зміцнення органів, систем і функціональних можливостей організму [2; 5]. Колове тре-
нування використовується у спортивному тренуванні, є цілісною формою занять і водночас 
не зводиться до якого-небудь одного методу. Для колового тренування добираються суворо 
регламентовані вправи вибіркової і загальної дії на організм спортсменів [3]. Розрізняють такі 
основні різновиди колового тренування: за методом безперервної вправи (переважна спрямо-
ваність на витривалість); за методом інтервальної вправи з жорсткими інтервалами відпочин-
ку (переважна спрямованість на силову і швидкісну витривалість); за методом інтервальної 
вправи з повними інтервалами відпочинку (переважна спрямованість на силу, спритність і 
спеціалізовану (спеціальну витривалість). Колове тренування за методом безперервної роботи 
проводиться без перерв і складається з декількох повторень проходження кола, залежно від 
кількості станцій, і має варіанти. 

Інтервально-колове тренування 
ЧСС 174 – 192 уд./хв. 
 

Варіант №1. 
Група – 4 спортсмени. Зміна партнерів у кожному підході. 

1. Спаринг 6 хв. 
2. Відпочинок 1 хв. 
3. Спаринг 2 хв. 
4. Відпочинок 1 хв. 
5. Спаринг 2 хв. 
6. Відпочинок 1 хв. 
7. Спаринг 2 хв. 
8. Відпочинок.1хв. 

Усього 15 хв.  
 

Варіант №2. 
Група – 4 спортсмени. 

1. Спаринг 6 хв із зміною партнерів кожні 2 хв (без відпочинку). 
2. Відпочинок 2 хв. 
3. Спаринг 16 хв із зміною партнерів кожні 2 хв + 2 хв відпочинку. 

Усього 24 хв. 
 

Варіант №3. 
Група – 6 спортсменів. Зміна партнерів у кожному підході. 

1. Спаринг 6 хв. 
2. Відпочинок 1 хв. 
3. Спаринг 2 хв. 
4. Відпочинок 1 хв. 
5. Спаринг 2 хв. 
6. Відпочинок 1 хв. 
7. Спаринг 2 хв. 
8. Відпочинок 1 хв. 
9. Спаринг 2 хв. 
10. Відпочинок 1 хв. 
11. Спаринг 2 хв. 
12. Відпочинок. 

Усього 21 хв. 
 

Варіант №4. 
Група – 6 спортсменів. 

1. Спаринг 10 хв із зміною партнерів кожні 2 хв (без відпочинку). 
2. Відпочинок 2 хв. 
3. Спаринг 20 хв із зміною партнерів кожні 2 хв + 2 хв відпочинку. 

Усього 32 хв. 
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Варіант №5. 
Група – 8 спортсменів. Зміна партнерів у кожному підході. 

1. Спаринг 6 хв. 
2. Відпочинок 1 хв. 
3. Спаринг 2 хв. 
4. Відпочинок 1 хв. 
5. Спаринг 2 хв. 
6. Відпочинок 1 хв. 
7. Спаринг 2 хв. 
8. Відпочинок 1 хв. 
9. Спаринг 2 хв. 
10. Відпочинок 1 хв. 
11. Спаринг 2 хв. 
12. Відпочинок 1 хв. 
13.  Спаринг 2 хв. 
14. Відпочинок 1 хв. 
15. Спаринг 2 хв. 
16. Відпочинок. 

Всього 27 хв. 
 

Варіант №6. 
Група – 8 спортсменів. 

1. Спаринг 14 хв із зміною партнерів кожні 2 хв (без відпочинку). 
2. Відпочинок 2 хв. 
3. Спаринг 28 хв із зміною партнерів кожні 2 хв + 2 хв відпочинку. 

Усього 44 хв. 
 

У зв'язку із поставленими завданнями дослідження, були розроблені різні варіанти ін-
тервально-колового тренування, що дозволяють максимально підвищити ефективність трену-
вального процесу на етапі передзмагальної підготовки до змагань з урахуванням системи суд-
дівства змагань. 

Тренувальний процес у першій групі будувався за «принципом маятника», в основі яко-
го використовувалося чергування спеціалізованих (Мцс) і контрастних (Мцк) мікроциклів [1].  

У другій групі підготовка будувалася на основі традиційного тижневого мікроциклу з 
односпрямованою зміною тренувальних навантажень [1; 3]. З кожним днем обсяг загальної 
фізичної підготовки (ОФП) знижувався, а обсяг спеціальною (СП) тримався приблизно на од-
ному рівні і лише в останніх 3 дні істотно падав.  

У третій групі тренувальний процес будувався за «принципом варіативності», в струк-
турі якого використовувалися традиційні мікроцикли, добір яких здійснювався відповідно до 
характеру майбутніх змагань, системи суддівства й рівня підготовленості спортсменів [2; 3]. 
Склад і обсяг тренувальних засобів у всіх групах планувалися однаковими.  

Перед початком і в кінці підготовки були проведені контрольні змагання між відповід-
ними групами спортсменів, в яких результати бою оцінювалися за такими показниками: кое-
фіцієнт попадань (КП); коефіцієнт сильних ударів (КСУ); коефіцієнт атаки (КА); коефіцієнт 
захисту (КЗ) і коефіцієнт ефективності бойових дій (КЕБД), а також коефіцієнт витривалості 
в бою (КВ) [4]. Назвавані показники були основними критеріями, за якими визначалася ефе-
ктивність порівнюваних варіантів підготовки. 

Крім цього, на початку і наприкінці експерименту вимірювалася спеціальна працездат-
ність тхеквондістів [1; 4; 5]. 

Результати контрольних змагань показали, що спортсмени першої групи виграли у дру-
гої і третьої з рахунком 5:3; 6:2, а друга програла третій з рахунком 2:6 (на початку експери-
менту рахунок був 4:4, 3:5 і 4:4). Проте істотніше зрушення в спеціальній підготовленості 
тхеквондистів за час експерименту відбулося в показниках КЕБД. Відмінності достовірні при 
р<0,05. Фізична працездатність тхеквондистів за час підготовки підвищилася більше в першій 
групі, ніж у другій і третій. Приріст показників працездатності у спортсменів 1-ї групи (+86%) 
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вищий, ніж у 2-й (+19%) і 3-й (23%), проте достовірної відмінності не встановлено. Слід за-
значити, що у двох випробовуваних 2-ї групи наприкінці експерименту значно знизився 
КЕБД і працездатність. Ураховуючи, що при цьому в них зменшилося бажання тренуватися, 
можна вважати, що вони знаходилися в стані перевтоми. У першій групі таких випадків не 
спостерігалося. 

Висновки: 
1. Аналіз результатів тестування спеціальної витривалості і показників діяльності 

змагання показав найбільшу ефективність використання на етапі передзмагальної підготовки 
інтервально-колового методу в поєднанні з побудовою тренувального процесу за «принципом 
маятника». 

2. Розроблені варіанти інтервально-колового тренування можуть застосовувати тре-
нери в різних структурних утвореннях тренувального процесу для підвищення ефективності 
діяльності на змаганнях з урахуванням різних систем суддівства. 
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