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Анотація. В статті розглядаються взаємозв’язки окремих показників спеціальної фізичної підготов-
леності та маси тіла боксерів високої кваліфікації. На основі отриманих результатів робляться висновки 
щодо пріоритету окремих показників спеціальної фізичної підготовленості та надаються методичні реко-
мендації щодо оптимізації структури тестів спеціальної фізичної підготовленості боксерів високої кваліфі-
кації. Застосовується аналіз наукової літератури та методи математичної статистики. 
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Постановка проблеми та аналіз останніх досліджень і публікацій. Рівень треновано-
сті – це реакція адаптації організму на перенесені фізичні і психічні навантаження [7, c.8]. У 
процесі розвитку тренованість переходить у свою вищу фазу – спортивну форму [7, c.15]. 
Cпортивна форма – це такий стан спеціальної працездатності спортсмена, у якому фактори 
спортивного досягнення знаходяться у своїх оптимальних значеннях (у стані конкордантації) 
[7, c. 19]. У процесі багаторічних емпіричних досліджень комплексною науковою групою при 
національній збірній команді України з боксу було визначено показники спеціальної фізичної 
підготовленості, які є досить стабільними для висококваліфікованих боксерів, характеризую-
чи, таким чином, їх базову тренованість або базову спортивну форму [7, c.19]. До таких нале-
жить відносна сила поодиноких ударів – прямого удару сильнішою рукою й бокового удару 
слабшою рукою та градієнт ефективності двоударної комбінації прямих ударів (відношення 
сили другого удару до часу його виконання [7, c.112]. Стан високої тренованості (спортивної 
форми), особливо вищої спортивної форми є досить динамічним [7, c.19]. Досягнення стану 
вищої спортивної форми розуміється як cуттєвий приріст показників у спеціалізованих бага-
тоударних тестах тривалістю 8 секунд (креатинфосфокіназна працездатність) та 40 секунд 
(гліколітична працездатність) за збереження високого рівня точності антиципуючих реакцій 
неспецифічного характеру [7, c.186 – 188]. Дослідження рівня спеціальної фізичної підготов-
леності боксерів високої кваліфікації з використанням спеціалізованих багатоударних тестів 
тривалістю 8 секунд та 40 секунд продовжив В.Н. Остянов (2006), хоча він прийшов до ви-
сновку, що високий рівень спеціальної працездатності є тривожною ознакою і про стан вищої 
спортивної форми не свідчить [5]. 

Напрямком досліджень, що дозволять оптимізувати процес спеціальної фізичної підго-
товки, можна вважати дослідження залежності рівня спеціальної фізичної підготовленості від 
маси тіла спортсмена. У спортсменів з різними ваго-зростовими показниками відзначається 
відповідне зростання порівняно з масою тіла таких важливих показників як об’єм серця, жит-
тєва ємність легеней, масимальна вентиляція легеней, об’ємові швидості повітряного струме-
ню при форсованому вдосі та видосі, максимальне поглинання кисню, максимальний кисне-

вий борг, м’язева сила та ін. Ця закономірність описується рівнянням 
baxy = , де y – шукана 

функція, x  – вага тіла, a – константа, b  – коефіціент, величина якого завжди менше одиниці і 
коливається на рівні 2/3 [8, c. 41]. Наявність даної залежності спостерігається і при дослі-
дженнях спеціальної фізичної підготовленості боксерів, однак у цьому випадку доводиться 
говорити про високу залежність і технічної (а отже – і тактичної) майстерності від фізичної 
підготовленості боксера, на що вказують результати досліджень І.П. Дєгтярьова (1983) [1] та 
В.В. Попенченка (1975) [6], що дозволяє стверджувати наявність у боксерів з меншою масою 
тіла суттєво досконаліших рухових навичок та відповідно застосування ними складніших 
технічних прийомів. Частково це підтверджують результати досліджень В.Н. Ост’янова (2010), 
які вказують на те, що боксерів-легковаговиків порівняно з важковаговиками відзначає ви-
щий темп бою (кількість ударів), вища ефективність атаки та захисту [4]. 

Актуальність теми. Визначення пріоритетних показників спеціальної фізичної підго
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товленості дозволить удосконалити методику діагностики рівня спеціальної фізичної підго-
товленості боксерів високої кваліфікації і сприятиме оптимізації процесу спеціальної фізичної 
та технічної підготовки висококваліфікованих боксерів. 

Об’єкт дослідження: спеціальна фізична підготовленість боксерів високої кваліфікації. 
Предмет дослідження: взаємозв’язки між масою тіла та показниками спеціальної фізи-

чної підготовленості боксерів високої кваліфікації. 
Мета роботи: дослідити залежність рівня окремих показників спеціальної фізичної під-

готовленості від маси тіла в боксерів високої кваліфікації.  
Завдання: 1) дослідити кореляційні взаємозв’язки між показниками спеціальної фізич-

ної підготовленості та масою тіла боксерів високої кваліфікації; 2) виявити пріоритетні показ-
ники спеціальної фізичної підготовленості. 

Методи та методики дослідження: 1) аналіз наукової літератури; 2) методи математи-
чної статистики. 

Організація дослідження: при проведенні дослідження застосовувались архівні мате-
ріали за підсумками роботи комплексної наукової групи при національній збірній команді 
України з боксу, люб’язно надані професором М. П. Савчиним. Результати тестування показ-
ників спеціальної фізичної підготовленості 26 боксерів – кандидатів у національну збірну ко-
манду України з боксу на різних етапах підготовки до Олімпійських ігор 2000 р. були оброб-
лені за допомогою методів математичної статистики. Було визначено кореляційні взаємо-
зв’язки між ними та масою тіла спортсменів. Отримані значення коефіціента кореляції було 
перевірено за допомогою t-критерія Ст’юдента, для того щоб виявити значущі взаємозв’язки 
[2, c 153 – 155].  

Викладення основного матеріалу. В основу дослідження було покладено кореляцій-
ний аналіз показників спеціальної фізичної підготовленості (сила поодиноких ударів, сила 
ударів та часовий проміжок між ними в двоударній комбінації прямих ударів, кількість та су-
марна сила ударів у спеціалізованих багатоударних тестах тривалістю 8 та 40 секунд) та маси 
тіла боксера провідних українських боксерів-аматорів у період безпосередньої підготовки до 
відповідальних змагань в 2000 р. – матчевої зустрічі із національною збірною командою Ку-
би, чемпіонатом Європи (Тампере, Фінляндія) та Олімпійськими Іграми (Сідней, Австралія). 
При тестуванні застосовувався універсальний хронодинамометр «Спудерг – 8» конструкції 
М. Савчина, І. Гринчишина, О. Савчина. Як і попередні моделі, ударний динамометр стано-
вить систему з боксерського снаряда – мішка або груші, обладнаних капсулою давача, і ком-
п’ютерного блоку реєстрації [7, с.80 – 81]. Перед тестуванням боксерів зважували, що дозво-
лило обчислити точні показники відносної сили. Контингент досліджуваних: 26 осіб, у тому 
числі В-й Сидоренко (чемпіон Європи 2000 р. у ваговій категорії до 48 кг), В-р Сидоренко 
(бронзовий призер Ігор 2000 р., дворазовий чемпіон Європи 1998 р. та 2000 р., фіналіст чем-
піонату світу 2001 р. у ваговій категорії 48 – 51 кг), С. Данильченко (бронзовий призер Ігор 
2000 р., чемпіон Європи 1998 р. у ваговій категорії 51 – 54 кг), С. Доценко (фіналіст Олімпій-
ських ігор 2000 р. у ваговій категорії 63, 5 – 67 кг), А. Котельник (фіналіст Ігор 2000 р. у ваго-
вій категорії 57 – 60 кг), А.Федчук (бронзовий призер Ігор 2000 р. у ваговій категорії 75 – 
81 кг), В.Узєлков (бронзовий призер чемпіонату світу 2001 р. у ваговій категорії 81 – 91 кг), 
О. Мазикін (срібний призер чемпіонату світу 2001 р. у ваговій категорії понад 91 кг), О. Маш-
кін (чемпіон Європи 2002 р. у ваговій категорії 69 – 75 кг), В. Бражник (фіналіст чемпіонату 
Європи 2000 р. у ваговій категорії 63,5 – 67 кг), а також переможці та призери чемпіонатів 
України, переможці та призери першостей Європи та світу серед юніорів. Особливо слід від-
значити, що боксери продовжили свої виступи як професіонали, а В-р Сидоренко, А. Котель-
ник, В. Сенченко вибороли високе звання чемпіонів світу, що до певної міри дозволяє поши-
рити результати дослідження і на підготовку професіоналів. Результати тестування наведено 
в табл. 1; вживаються такі скорочення: 1F  – відносна сила першого удару в двоударній комбі-
нації прямих ударів, 2F  – відносна сила другого удару в двоударній комбінації прямих ударів, 
t – часовий проміжок першим та другим ударом у двоударній комбінації прямих ударів, 3F  – 
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середнє арифметичне значення відносної сили прямого удару сильнішою та бокового удару 
слабшою (винесеною вперед) рукою, W8 – потужність роботи в 8-секундному тесті, W40 – 
потужність роботи в 40-секундному тесті. 

Потужність роботи в 8-секундному тесті (W8) має значущий негативний взаємозв’язок з 
масою тіла спортсмена: )05,0=(527,0-= λr . Цікаво, що цей показник є не тільки значущим, 
але й спричиняє значну напруженість сенсомоторної сфери, яка суттєво зростає при потребі 
нарощувати потужність у другій половині тесту [7, c. 180], що дозволяє пов’язати його з об-
міном сильними ударами як формою змагальної діяльності, яку він забезпечує. Значущий вза-
ємозв’язок з масою тіла має потужність роботи в 40-секундному тесті, W40: 

)05,0=(605,0-= λr . Лише ймовірність обміну ударами в цьому випадку підтверджується 
тим, що він не спричиняє підвищення напруженості сенсомоторної сфери, яке з’являється 
лише за необхідності нарощувати потужність в другій половині тесту [7, c. 180].W8 та W40 
корелюють між собою: )05,0=(537,0= λr . Отже, 8-секундний та 40-секундний тести зумов-
лені частково ідентичними шляхами ресинтезу АТФ, однак, очевидно, забезпечують різні фо-
рми змагальної діяльності. Якщо 8-секундний тест можна пов’язати з обміном сильними уда-
рами та тактикою силового тиску, то 40-секундний тест, найімовірніше, забезпечує здатність 
вести бій у високому темпі – з меншим емоційним напруженням.  

Таблиця 1 
Показники спеціальної фізичної підготовленості та маса тіла боксерів –  

кандидатів в національну збірну команду України з боксу в 2000 р. 
 

№ Прізвище, ім’я 1F , кгс/кг 
маси тіла 

2F ,кгс/кг 
маси тіла 

t, мс 3F , кгс/кг 
маси тіла 

W8, кгс/кг 
маси тіла 
за секунду 

W40, кгс/кг 
маси тіла 
за секунду 

m тіла, 
кг 

1 Сидоренко В-й 1,0 3,25 142 3,65 7,50 5,21 51 
2 Сидоренко В-р 1,63 3,26 96 3,85 9,76 6,19 54 
3 Данильченко С. 1,34 2,57 146 2,98 7,18 5,66 56 
4 Сулейманов С. 1,08 3,06 132 2,78 8,95 4,39 58,5 
5 Сенченко В. 1,03 2,77 150 3,29 7,71 5,0 65 
6 Доценко С. 0,16 2,9 181 3,08 6,01 3,90 69 
7 Зубрихін О. 0,92 2,84 130 3,25 8,12 5,30 77 
8 Федчук А. 1,11 2,05 109 2,18 6,24 4,66 79 
9 Яценко О. 2,01 2,75 109 2,64 7,75 3,78 89 
10 Мазикін О. 0,9 1,75 205 1,94 5,00 3,67 100 
11 Озаринський Г. 1,2 3,01 144 3,47 8,16 4,461 54,2 
12 Луцкер Е. 0,89 3,05 178 3,15 7,78 5,65 55 
13 Макалатія Г. 1,12 2,4 169 2,98 5,92 4,45 58 
14 Сердюк І. 1,08 2,68 163 3,07 6,83 5,64 63 
15 Джуман Р. 1,03 2,6 101 3,48 6,98 5,33 67 
16 Бражник В. 1,23 2,55 134 2,62 8,72 5,64 69 
17 Марчук С. 1,04 2,59 142 2,95 6,36 4,62 74 
18 Задачин А. 0,44 1,99 160 2,66 6,41 1,99 87 
19 Натьосов В. 0,31 2,53 159 2,4 5,14 4,09 91 
20 Котельник А. 1,15 3,05 171 3,45 7,49 5,31 61 
21 Світличний Д. 1,31 2,59 172 2,92 7,82 4,48 62,5 
22 Поляков А. 0,46 2, 28 176 2,6 6,51 3,91 65 
23 Гома О. 0,94 2,1 172 2,59 7,13 5,24 67 
24 Костенко С. 0,15 2,13 143 2,64 5,73 3,35 72 
25 Узєлков В. 0,86 2,01 134 2,58 7,82 4,10 82,5 
26 Машкін О. 0,75 2,04 148 2,34 6,75 3,51 73 

                                            
1 При виконанні багатоударного тесту тривалістю 40 секунд Г. Озаринський важив 55 кг. 
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Статистично на боковий удар слабшою («лівою») та на прямий удар сильнішою («пра-
вою») рукою припадає більша частина нокаутів [3, с. 30 – 32]. Однак сила поодинокого удару 
не має значущого позитивного чи негативного зв’язку з масою тіла спортсмена, що вказує на 
те, що цій групі боксерів не притаманний стиль двобою, характерний для нокаутерів – із став-
кою на один точний, сильний удар. 

Часовий проміжок між першим та другим ударом у двоударній комбінації прямих уда-
рів (його можна вважати швидкістю другого удару водночас) значущого взаємозв’язку з ма-
сою тіла не має, так само, як і градієнт двоударної комбінації. Натомість сумарна сила першо-
го та другого удару має значущий негативний взаємозв’язок з масою тіла: )05,0=(535,0-= λr . 
Отже, змагальна ефективність двоударної комбінації зумовлюється не швидкістю другого 
удару, а силою (змагальним ефектом) першого. Це підтверджує результати досліджень І.П. Дє-
гтярьова (1983) про високе значення сили прямого удару виставленою вперед (слабшою) ру-
кою в групі найлегших вагових категорій [1].  

Цікаво, що швидкість виконання другого удару не має взаємозв’язку з масою тіла, а то-
му не може вважатись інформативним показником, хоча так би мусило бути, якби йшлося 
суто про фізичну підготовленість. Можна припустити, що це зумовлено специфікою змагаль-
ної діяльності: перший удар не робить попадання в ціль другим безумовним, і вміння зоріє-
нтуватися в новій змагальній ситуації вимагає зробити паузу. Отже, як мінімум, у частини бо-
ксерів час виконання другого удару включає не тільки моторний момент реакції (виконання 
власне удару), але й латентний період (сенсорний та центральний моменти) реакції. Це, зага-
лом, дозволяє розробити нову методику оцінювання двоударної комбінації, ґрунтуючись на 
результатах емпіричних досліджень. Сила першого удару коливається в межах від 0,16 кгс/кг 
маси тіла (що, очевидно, є мінімальним значенням сили для ефективного удару і може оціню-
ватися в 1 бал) до 2,01 кгс/кг маси тіла (відповідно 13 балів, показник В1). Сила другого удару 
коливається в межах від 1,99 кгс/кг маси тіла (1бал) до 3,26 кгс/кг маси тіла (застосовуючи в 
якості «кроку» те ж зусилля в 0, 16 кгс/кг маси тіла, отримуємо 9 балів, показник В2). Порі-
внюючи час виконання другого удару з часом антиципуючих реакцій на зборі безпосередньої 
підготовки до олімпійського турніру 7 – 21 серпня 2000 р., наведених М. П. Савчиним (2002) 
[7, с. 189 – 190], можна отримати кількість реакцій, чий час є меншим або рівним часові вико-
нання другого удару. Окремі боксери, навіть бронзовий призер Ігор 2000 р. С. Данильченко, 
демонстрували час реакцій [7, с. 189], який дозволяє стверджувати, що другий удар ми вико-
нували наосліп, але, очевидно, все одно мав певну змагальну ефектвність, що дозволяє вважа-
ти мінімальною кількістю ступенів свободи для другого удару, рівною 1, а максимальну – 7. 
Застосовуючи кількість ступенів свободи (S) як множник суми балів, набраних за сумарну 
силу ударів, отримуємо таку формулу оцінювання ефективності двоударної комбінації (Е2): 

)2+1(*=2 BBSE . Показник Е2 не належить до власне спеціальної фізичної підготовленості 
боксерів, оскільки враховує також стан сенсомоторної сфери боксера, максимально наближа-
ючись до оцінки спортивної форми. Така методика потребує певної апробації, але вона достат-
ньо обґрунтована вже наявними результатами емпіричних досліджень. На зборі безпосеред-
ньої підготовки до олімпійського турніру 7 – 21 серпня 2000 р. результати тестування свідчать, 
що найвищий показник Е2 демонструє Сидоренко В-р, який на той час вважався лідером збір-
ної і дотепер залишається єдиним українським дворазовим чемпіоном Європи серед аматорів 
після проголошення незалежності. На Іграх 2000 р. він посів лише 3-тє місце, однак його по-
разка в півфіналі від майбутнього чемпіону В. Понліду (Таїланд) була сумнівною [3, c. 20].  

Поєднання швидкісно-силових характеристик двоударної комбінації прямих ударів із 
результатами тестування сенсомоторної сфери є не єдиним спообом оцінювання спортивної 
форми, оскільки існують й інші шляхи досягнення змагального ефекту. Наприклад, С. Доцен-
ко відзначається порівняно невисоким рівнем спеціальної фізичної підготовленості – з-поміж 
11 боксерів з цієї групи, що взяли участь в Олімпійських іграх 2000 р., умовно поділених на 
«лідерів» (призери турніру, В-р Сидоренко, С. Данильченко, А. Котельник, С. Доценко, А. Фед-
чук) та «аутсайдерів» (В-й Сидоренко, С. Сулейманов, В. Сенченко, О. Зубрихін, О. Яценко, 
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О. Мазикін)2, за результатами тестування на передолімпійському зборі 7 – 21 серпня 2000 р. 
(м. Алушта), він демонструє показники сили поодинокого удару нижчі, ніж у середньому в 
групі «лідерів», а показники працездатності в тестах тривалістю 8 секунд та 40 секунд – на-
віть нижчі, ніж у середньому в групі «аутсайдерів» [7, c. 213]. Важливо підкреслити, що на 
Іграх 2000 р. С. Доценко показав найвищий в українській збірній результат – 2-е місце, – по-
ступившись у фіналі в рівному бою О. Саїтову (РФ), нагородженому тоді Кубком В. Баркера, 
спеціальним призом найкращому боксерові турніра [3, c. 20]. Ймовірно, С. Доценко належить 
до групи боксерів комбіновано-контратакувального стилю, оскільки вони в стані високої тре-
нованості демонструють меншу кількість та щільність взаємозв’язків між блоками психічної 
(антиципуючі реакції) та спеціально-фізичної сфер; «контровиків», на відміну від боксерів 
гостроатакувального стилю, характеризує лише одна або декілька реакцій, показники яких є 
досить високими [3, c. 229 – 230]. Дійсно, показник однієї з антиципуючих реакцій («повільна 
антиципація») у С. Доценка є найкращим з-поміж 11 ліцензентів [7, c. 189 – 190]. Попри не-
високу потужність роботи в 8-секундному тесті (у змагальних умовах це, очевидно, виража-
ється у відмові від тактики силового тиску), яка спостерігається на всіх етапах підготовки, 
слід відзначити особливості виконання даного тесту цим боксером на зборі безпосередньої 
підготовки до Олімпійських ігор 7 – 21 серпня 2000 р.: в двох спробах, виконаних з різницею 
в 11 днів, він завдав по 50 ударів (26/24 та 25/25 відповідно), що свідчить про розвинене «від-
чуття ритму», яке можна зарахувати до специфічних якостей, рівень яких і характеризує стан 
вищої спортивної форми. Другий фіналіст Ігор 2000 р., А. Котельник, на цьому ж зборі також 
демонструє досить високий рівень цієї специфічної якості – 53 (27/26) та 54 (27/27) удари від-
повідно. Очевидно, формування «відчуття ритму» дозволило названим боксерам ефективно 
реалізувати свій енергетичний потенціал у змагальних умовах, що, зрештою, зумовило їх ви-
соку спеціальну витривалість, у тому числі і турнірну. 

Результати дослідження свідчать як про високу інформативність ряду показників спеці-
альної фізичної підготовленості, так і про можливості вдосконалення методик їх оцінювання, 
навіть максимально наближуючи їх до оцінки спортивної форми боксера.  

Отримані результати дозволяють сформулювати такі методичні рекомендації щодо те-
стування спеціальної фізичної підготовленості боксерів: 1) при аналізі результатів тестування 
двоударної комбінації прямих ударів методом електронної хронодинамометрії враховувати 
лише сумарну силу ударів; 2) при аналізі результатів тестування результатів 8-секундного та 
40-секундного спеціалізованих багатоударних тестів враховувати лише потужність роботи. 

Висновки: 
1. Сумарна відносна сила у двоударній комбінації прямих ударів має значущий негатив-

ний взаємозв’язок з масою тіла спортсмена. 
2. Відносна потужність роботи у 8-секундному багатоударному тесті має значущий не-

гативний взаємозв’язок з масою тіла спортсмена. 
3. Відносна потужність роботи в 40-секундному багатоударному тесті має значущий 

негативний взаємозв’язок з масою тіла спортсмена. 
4. Показники відносної потужності роботи у 8-секундному та 40-секундному багато-

ударних тестах мають значущий позитивний взаємозв’язок.  
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ЗАВИСИМОСТЬ УРОВНЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ  
ОТ МАССЫ ТЕЛА У БОКСЁРОВ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

Роман КУЗЬМА 
 

Аннотация. В статье рассматриваются взаимосвязи отдельных показателей специальной физической по-
дготовленности и массы тела боксёров высокой квалификации. На основании полученных результатов делаются 
выводы о приоритете отдельных показателей специальной физической подготовленности и даются методические 
рекомендации об оптимизации структуры тестов специальной физической подготовленности боксёров высокой 
квалификации. Используется анализ научной литературы и методы математической статистики. 

 

Ключевые слова: специализированный многоударный тест, мощность работы, сила одиночного удара, 
суммарная сила ударов, масса тела. 
  
 
 

ТHE HIGHLY QUALIFIED BOXERS’ SPECIAL FITNESS’ DEPENDENCE  
UPON THEIR BODY-WEIGHT 
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Abstract. The article considers the interconnections between highly qualified boxers’ special fitness’ separate in-
dices and their body-weight. According to the received results the conclusions about the priority of the certain special fit-
ness’ indices are made and methodical advices to optimize the special fitness’ tests structure are given. The scientific lit-
erature’s analysis and the mathemathical statystics’ methods are used. 

 

Key words: specialized multiblow test, capacity, single shot’s strength, aggregate power of punches, body-weight. 
 


