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Анотація. У цій роботі визначено процентне співвідношення травм отриманих у різних частинах 
тренувального заняття, та їх характер. У результаті дослідження встановлено, що найбільшу кількість 
травм спортсмени отримали в основній частині (86,3%), значно менше – у підготовчій частині (10,6%) і 
незначну кількість – у заключній частині заняття (3,1%). Також надаються практичні рекомендації із запо-
бігання травмам під час навчально-тренувальних занять в одноборствах з ударною технікою. 
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Постановка проблеми. Травматизм та його профілактика є однією з найважливіших 
проблем у теорії та методиці підготовки спортсменів. Особливої гостроти ця проблема набу-
ває в одноборствах із використанням ударної техніки (у боксі, східних одноборствах). Адже 
специфікою діяльності у цих видах є використання ударних прийомів для ураження суперни-
ка (а отже, його можливе травмування). Питання травматизму та його профілактики є достат-
ньою мірою розробленим у боксі, і лише останніми роками це питання почало вивчатися в 
процесі підготовки спортсменів в “ударних” видах східних одноборств.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз наукової та методичної літератури 
зі східних одноборств засвідчив наявність великої кількості навчальних посібників, які обме-
жуються лише висвітленням історичних аспектів розвитку далекосхідних бойових мистецтв, 
надають перелік технічних прийомів та загальні методичні вказівки щодо їх вивчення. Про-
блема травматизму в цих посібниках або не піднімається взагалі, або їй приділяється кілька 
абзаців. Лише в деяких виданнях цій проблемі присвячено невелику увагу, проте й у цих по-
сібниках не висвітлена структуру травматизму, не визначено характер травм та причини їх 
виникнення [5, 6].  

Водночас у боксі, де застосовується подібна ударна техніка, й відповідно виникають 
подібні травми, існує багаторічний досвід аналізу травматизму, та науково обґрунтований 
підхід запобігання йому [1, 4, 7, 8]. Цей досвід частково може бути використаний у східних 
одноборствах. Проте результати наших попередніх досліджень засвідчили істотну різницю в 
локалізації травм у боксі і східних одноборствах [2]. Відповідно до цього, досвід запобігання 
травматизму в боксі лише частково можна використати в процесі підготовки спортсменів у 
східних одноборствах. Також у наших попередніх дослідженнях було визначено структуру 
травматизму, характер травм та причини їх виникнення [3]. Проте залишається проблема роз-
робки рекомендацій щодо запобігання травматизму. З огляду на те, що переважно східними 
одноборствами займаються діти й молодь, актуальність цієї проблеми не викликає сумнівів. 

Мета роботи – визначити характер і встановити причини виникнення травм у східних 
одноборствах, які застосовують ударну техніку. Розробити практичні рекомендації з їх запо-
бігання. 

Завдання:  
1. Визначити характер і причини травматизму спортсменів-одноборців у тренуваль-

ному процесі. 
2. Розробити практичні рекомендації із запобігання травматизму. 
Методи:  
1. Теоретичний аналіз і узагальнення даних науково-методичної літератури. 
2. Аналіз документальних матеріалів. 
3. Методи математичної статистики. 
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Організація дослідження. Для досягнення поставленої мети ми провели аналіз “що-
денників спортсменів”. У щоденниках спортсмени фіксували дані про усі травми, які виника-
ли в них під час тренувальної практики. Дослідження проводилися на базі Львівської облас-
ної федерації Кіокушин-карате-до та Львівської обласної федерації Лао-Тайських бойових 
мистецтв з 1-го листопада 2002 року по 31 січня 2003 року. Загалом у дослідженні брав 
участь 31 спортсмен чоловічої статі, віком від 16 до 21 року. Спортивний стаж спортсменів 2 
– 3 роки, режим тренувань – тричі на тиждень по дві години. 

Результати дослідження. Аналіз результатів дослідження показав, що найбільшою є кі-
лькість травм, локалізованих у відділах нижніх кінцівок – 52,2%, і верхніх кінцівок – 26,5%. 
Значно меншою є кількість травм, локалізованих у відділах тулуба – 11,8% і голови та шиї – 
9,5% (табл. 1), ці дані базуються на результатах наших попередніх досліджень [2, 3]. 

Таблиця 1 
Травматизм у частинах навчально-тренувальних занять зі східних одноборств, % 

 

Частини заняття Локалізація травм Кількість 
травм підготовча основна заключна 

Голова та шия 9,5 1,8 98,2 - 
Верхні кінцівки 26,5 9,2 85,6 5,2 
Тулуб 11,8 7,4 92,6 - 
Нижні кінцівки 52,2 13,6 83,1 3,3 
Усього 10,6 86,3 3,1 

 

У розрізі тренувального заняття найбільшою виявилася кількість травм, отриманих спо-
ртсменами в основній частині (86,3%). Це пояснюється тим, що під час основної частини ви-
никає найбільша кількість потенційно травматичних моментів: це відпрацювання техніки за-
хисту й нападу в парах, тренувальні двобої, робота на приладах, а також система вправ для 
загартування кісток і м’язів тулуба та ударних і блокуючих ланок верхніх і нижніх кінцівок, 
так звана “набивка”. Значно меншою виявилася кількість травм отриманих у підготовчій ча-
стині тренувального заняття (10,6%). ,Незначна кількість травм виникла в заключній частині 
заняття (3,1%). 

Також ми проаналізували види травм, які виникали в процесі підготовки спортсменів у 
східних одноборствах (табл. 2). 

Таблиця 2 
Види травм у процесі підготовки у східних одноборствах, % 

 

Види травм 
Локалізація травм 

садна розсічення розтяг-
нення забої розриви переломи 

Голова та шия 9,1 43,6 7,3 40,0 - - 
Верхні кінцівки 18,3 2,6 18,3 60,2 0,6 - 
Тулуб 19,1 - 4,4 76,5 - - 
Нижні кінцівки 16,2 0,3 17,5 65,7 - 0,3 
Усього 16,4 5,0 15,2 63,0 0,2 0,2 
 

Найбільш характерними травмами виявилися забої тканин тіла спортсменів різної лока-
лізації (63,0%). Також, досить характерними є садна шкіри (16,4%) та розтягнення м’язів і 
зв’язок (15,2%). Для травм голови та шиї, крім забоїв, дуже характерними виявилися розсі-
чення м’яких тканин обличчя (43,6%).  

Висновки: 
1. У результаті дослідження встановлено, що найбільшу кількість травм отримали 

спортсмени в основній частині (86,3%), значно меншу – у підготовчій частині (10,6%) і не-
значну кількість – у заключній частині (3,1%). 

2. Найхарактернішими травмами, в процесі підготовки спортсменів у східних одно-
борствах виявились такі: забої тканин тіла (63,0%), садна шкіри (16,4%) та розтягнення м’язів 
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і зв’язок (15,2%). Серед травм голови та шиї також характерними є розсічення м’яких тканин 
обличчя (43,6%). 

3. Найбільша кількість травм локалізується в тих ділянках тіла, які можна захистити 
спеціальними засобами. До таких засобів належать шоломи, жилети, протектори тощо. 

Практичні рекомендації. Технічну підготовку спортсменів проводити одночасно з роз-
витком фізичної підготовки. У перші 4 – 6 тижнів тренувальних занять головну увагу приді-
ляти вивченню правильної бойової стійки та пересуванням у бойовій стійці. Помилки в бойо-
вій стійці, які виникли на початку навчання, часто бувають дуже стійкими і важко піддаються 
коригуванню.  

У процесі відпрацювання пересування в бойовій стійці акцентувати увагу на правиль-
ному положенні ніг. Це дозволяє у випадку різкої зміни напряму руху або різкого повороту не 
травмувати колінний чи гомілковостопний суглоб. 

Починаючи з 2-го місяця тренувань, при відпрацюванні пересування в бойовій стійці, 
навчати спортсменів ухилів з лінії атаки, що дасть змогу надалі уникати невимушених жорст-
ких блокувань чи відбивань. Також з другого місяця тренувальних занять обов’язково вивча-
ти техніку самострахування при падіннях, які можуть статися після кидків, звалювань, підні-
жок або підсікань. 

Оволодівати технікою ніг починаємо з вивчення блокувань ногами від ударів нижніми 
кінцівками по ногах. В зв’язку з тим, що найбільш поширеними і небезпечними є кругові 
удари ногами, то і акцентувати увагу треба на вивченні захисту від цього удару. При блоку-
ванні прямого удару, який завдається по нижньому рівню, вивчати техніку м’якої зупинки 
стопою, яка менш травматична. 

Особливу увагу при завданні кругового удару звернути на те, що його ударною части-
ною мають бути не кістки стопи, а кістки гомілки. Те саме і при блокуванні цього удару. 

Дуже важливо при відпрацюванні в парах блокувань і відбивань як руками, так і нога-
ми, застосовувати спеціальне знаряддя. Для цього використовуються парні палиці завдовжки 
70 – 80 см, та жердини завдовжки 180 – 220 см. виготовлені з легкої деревини, бамбука або 
пластмаси. На кінцях жердини та на одному з кінців палиць намотується поролон завдовжки 
30 см та діаметром 8 – 10 см з поролону. На цих же ударних кінцях, на торець одягають гумо-
вий або поролоновий м’яч. Один із партнерів цими палицями або жердиною завдає ударів по 
різних рівнях, а другий їх відбиває. Таким чином, практично зникає травматизм на початковій 
стадії в цьому виді підготовки. З часом поролон можна замінити більш жорстким матеріалом, 
наприклад, гумою.  

Для зниження травматизму під час тренувальних двобоїв рекомендовано перед їх про-
веденням застосовувати зігрівальні мазі та розтирання такі як “Boxing analgesic cream”, “Ні-
кофлекс” та інші. Ці мазі добре розігрівають частини тіла, які потрапляють під дію ударів, 
зменшують відчуття напруження та збільшують еластичність м’язів і судин [5, 6]. 

Під час проведення тренувальних двобоїв або парної роботи обов’язково застосовувати 
такі захисні засоби: шоломи, жилети, назубні шини, бинти на кисті рук, пахові раковини, про-
тектори на гомілки й передпліччя та фіксувальні манжети на гомілковостопний суглоб. 
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Аннотация. В данной работе определено процентное соотношение травм, полученных в различных ча-
стях тренировочного занятия, и их характер. В результате исследования установлено, что наибольшее количество 
травм было получено спортсменами в основной части (86,3%), значительно меньше – в подготовительной части 
(10,6%) и незначительное количество – в заключительной части (3,1%). Также даются практические рекоменда-
ции по предотвращению травм во время учебно-тренировочных занятий в единоборствах с ударной техникой. 
 

Ключевые слова: восточные единоборства, ударная техника, травматизм, причины травматизма, профи-
лактика. 
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Abstract. The percentage of injuries which are received different parts of training classes and the nature of re-
ceived injuries is determined in this work. As a result of the research it is determined that sportsmen got most of injuries 
during the main part (86,3%), much less – during the preparatory part (10,6%) and a few of them – in the final part (3,1%). 
Also the practical recommendations of preventing injuries during training sessions in single combats with striking tech-
nique are given. 
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