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Анотації:
Перевірено ефективність засто-
сування співвідношення обсягів 
тренувальних навантажень в 
підготовці спортсменів. В експе-
рименті взяли участь 12 спортс-
менів (вік 18–22 роки, стаж за-
нять від 8 до 15 років). Протягом 
трьох місяців застосовувалася 
програма підготовки. Всі спортс-
мени проводили однакову кіль-
кість тренувальних занять – 105. 
Визначена найефективніша по-
будова тренувального процесу 
тхеквондистів в одноцикловому 
тримісячному періоді. Вона має 
таке співвідношення обсягів тре-
нувальних засобів: базова техні-
ка – 10%, формальні комплекси 
бойових вправ – 9%, спеціально-
підготовчі вправи – 24%, впра-
ви на снарядах – 17%, вправи 
з партнером – 17%, спаринги – 
23%.

Саенко В. Г., Мишельман С. В. Оптималь-
ное соотношение объемов тренировочных 
нагрузок в одноцикловом эксперимен-
тальном периоде подготовки тхэквонди-
стов высокой квалификации. Проверена 
эффективность применения соотношения 
объемов тренировочных нагрузок в подго-
товке спортсменов. В эксперименте приняли 
участие 12 спортсменов (возраст 18-22 года, 
стаж занятий от 8 до 15 лет). На протяжение 
трех месяцев применялась программа под-
готовки. Все спортсмены проводили одинако-
вое количество тренировочных занятий – 105. 
Определено наиболее эффективное постро-
ение тренировочного процесса спортсменов 
в одноцикловом трехмесячном периоде. Оно 
имеет такое соотношение объемов трени-
ровочных средств: базовая техника – 10%, 
формальные комплексы боевых упражнений 
– 9%, специально-подготовительные упраж-
нения – 24%, упражнения на снарядах – 17%, 
упражнения с партнером – 17%, спарринги – 
23%.

Saienko V.G., Michelman S.V. Optimum 
parity of volumes of training loadings 
in the one-cyclic experimental period 
of preparation taekwondo athletes high 
qualifi cation. Effi ciency of application 
of correlation of volumes of the trainings 
loadings is tested in preparation of sports-
men. 12 sportsmen took part in an experi-
ment (age of 18-22, experience of employ-
ments from 8 to 15 years). On the extent 
of three months the program of prepara-
tion was used. All sportsmen conducted 
the identical amount of trainings employ-
ments – 105. The most effective construc-
tion of training process of sportsmen is 
certain in one-cyclic three months period. 
It has such correlation of volumes of train-
ings facilities: base technique – 10%, for-
mal complexes of battle exercises – 9%, 
specially-preparatory exercises – 24%, 
exercises on shells – 17%, exercises with 
a partner – 17%, sparrings – 23%.

Ключові слова:
обсяг, навантаження, підготов-
леність, висококваліфікований, 
тхеквондо.

объем, нагрузка, подготовленность, 
высококвалифицированный, тхэквондо.

volume, loading, readiness, highly skilled, 
taekwondo.

Оптимальне співвідношення обсягів тренувальних навантажень 
в одноцикловому експериментальному періоді підготовки 

тхеквондистів високої кваліфікації
Cаєнко В. Г., Мишельман С. В.

Інститут фізичного виховання і спорту Державного закладу 
„Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”

Вступ.1

Побудова оптимальної підготовки спортсменів є 
одним з головних завдань тренерів у всіх видах спорту. 
Відносно молодий вид спорту тхеквондо ВТФ, що 
вперше дебютував на Олімпійських іграх в Сіднеї 
2000 року, не є виключенням. Як і в багатьох видах 
спорту, тренувальний процес тхеквондо має циклове 
планування у річному підготовчому періоді. Проте не 
завжди тренерами враховуються обсяги виконуваного 
навантаження спортсменами на окремих відрізках 
річної підготовки. При цьому надзвичайно важливо, 
щоб кожен засвоєний обсяг роботи супроводжувався 
прогресом результатів і готував організм спортсмена 
до вимог наступного етапу підготовки. Тому виявлення 
співвідношення обсягів тренувальних навантажень в 
одноцикловому експериментальному періоді підготовки 
тхеквондистів на етапі підготовки до вищих досягнень 
є актуальним з метою виключення недостатнього рівня 
підготовленості, перенавантаження або зменшення 
ризику отримання травми у прагненні до максимального 
спортивного результату.

Сучасні публікації з тхеквондо розкривають історичні 
і філософські аспекти [1, 5, 8, 14], а науково-методична 
й навчальна література присвячена базовій техніці 
виконання рухів і вивченню комплексних вправ [2, 13]. 
Аналізу тактики маневрування тхеквондистів у двобоях 
присвячені роботи [1, 4, 12, 14], техніці проведення ударів 
[3, 7, 15]. У попередній роботі нами проведено дослідження 
фізичних якостей юних тхеквондистів [9]. Залишається 
нез’ясованим питання про те, які обсяги тренувальних 
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навантажень слід виконувати тхеквондистам високої 
кваліфікації, щоб підвищувати свою майстерність та 
вдосконалювати рівень своїх фізичних якостей. В даній 
роботі робиться спроба дослідження застосування 
оптимального співвідношення обсягів тренувальних 
навантажень в одноцикловому експериментальному 
періоді підготовки високої кваліфікації, які спеціалізуються 
з тхеквондо ВТФ.

Робота виконана за Зведеним планом науково-
дослідної роботи у сфері фізичної культури і спорту 
Міністерства України у справах сім’ї, молоді та 
спорту на 2006-2010 роки; тема 2.2.3 „Удосконалення 
підготовленості спортсменів різної кваліфікації в 
групах видів спорту” (номер державної реєстрації 
0107U001647).

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження – перевірити ефективність 

застосування співвідношення обсягів тренувальних 
навантажень в одноцикловому експериментальному 
періоді підготовки тхеквондистів високої 
кваліфікації.

Завдання дослідження – дослідити ефективність 
застосування співвідношення обсягів тренувальних 
навантажень в одноцикловому експериментальному 
періоді підготовки спортсменів високої кваліфікації, 
які спеціалізуються з тхеквондо ВТФ.

Методи дослідження. 
1. Теоретичний аналіз і узагальнення даних науково-
методичної літератури. 

2. Педагогічні контрольні випробування (тести). 
3. Методи математичної статистики.
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Організація дослідження. З метою перевірки 
ефективності застосування співвідношення обсягів 
тренувальних навантажень в одноцикловому 
експериментальному періоді підготовки тхеквондистів 
високої кваліфікації було проведено педагогічний 
експеримент, в якому взяли участь 12 спортсменів 
Луганської області зі зрівняними стартовими 
характеристиками підготовленості (P>0,05), які 
спеціалізуються з тхеквондо ВТФ. Спортсмени мали 
кваліфікацію кандидати у майстри спорту України, 
вік їх складав 18–22 роки, а стаж безперервних занять 
тхеквондо ВТФ від 8 до 15 років. Протягом трьох 
місяців застосовувалася програма підготовки. Всі 
спортсмени проводили однакову кількість тренувальних 
занять – 105, змагань та навчально-тренувальних 
зборів. Експериментальним чинником було наступне 
співвідношення обсягів основних і допоміжних 
засобів підготовки тхеквондистів у одноцикловому 
тримісячному періоді тренування, що складало: базова 
техніка тхеквондо – 18 год., формальні комплекси 
бойових вправ – 15 год., спеціально-підготовчі вправи – 
40 год., вправи на снарядах – 30 год., вправи з партнером 
– 30 год., спаринги – 40 год., бігові вправи – 26 год., 
вправи на гнучкість – 30 год., вправи загальної фізичної 
підготовки – 10 год., загальнорозвивальні вправи – 
11 год., спортивні ігри – 10 год., вправи з обтяженням 
– 40 год. Кількісні показники наведених тренувальних 
засобів і відсоткове співвідношення обсягів, що були 
виконані тхеквондистами високої кваліфікації в ході 
педагогічного експерименту, надано у табл. 1–2 та на 
рис. 1.

Результати дослідження.
Ефективність застосування співвідношення об-

сягів тренувальних навантажень в підготовці тхек-
вондистів високої кваліфікації оцінювали за змінами 
рівня фізичної підготовленості на початку й напри-
кінці педагогічного експерименту. Для встановлення 
зрушень, аналіз проводився окремо за кожною фізич-
ною якістю, а саме: результати окремого випробу-
вання тхеквондистів високої кваліфікації на початку 
експерименту, порівнювались з показниками в кінці 
тримісячного періоду тренування та розраховувався 
відсотковий приріст. Дослідження рівня фізичної під-
готовленості тхеквондистів високої кваліфікації в екс-
перименті здійснювалось за наступними педагогічни-
ми тестами:
1. Бистрота спортсменів оцінювалася за результатами 
бігу на 20 м з високого старту.

2. Сила м’язів за показниками кистьової та станової 
динамометрії.

3. Швидкісно-силові якості спортсменів тестувалися 
за даними контрольних вправ, що дозволяють вия-
вити і оцінити рівень „вибухової” сили спортсмена. 
Серед них – стрибки у довжину й у висоту з місця, 
метання набивного м’яча масою 2 кг двома руками 
знизу вперед.

4. Координаційні здібності спортсменів фіксувались 
у роботі за тестом човниковий біг, що відображає 
здібність до оцінки та регуляції просторово-часових 
та динамічних параметрів рухів.

5. Гнучкість спортсменів визначалась у кульшовому 
суглобі за тестами поздовжній і поперечний шпа-
гати і у суглобах хребетного стовпа при нахилі 
тулуба вперед (згинання) із положення стоячи на 
гімнастичній лаві та при розгинанні хребетного 
стовпа за тестом „міст”.

6. Загальна витривалість спортсменів визначалася за 
тестом Купера.
Методики проведення вказаних тестів та доціль-

ність їх застосування у контролі тренувального про-
цесу доведено у джерелах [6, 10, 11]. Обробка резуль-
татів тестування проводилась за допомогою методів 
математичної статистики з розрахунком визначення 
вірогідності розбіжностей (Р<0,05) за t-критерієм 
Стьюдента.

Проведення аналізу отриманих результатів рів-
ня розвитку фізичних якостей тхеквондистів високої 
кваліфікації за наведеними тестами виявило, що між 
показниками на початку і в кінці педагогічного екс-
перименту реєструється статистично значуще поліп-
шення (P<0,05) у всіх контрольних випробуваннях. 
Це свідчить про те, що рівень кожної фізичної якості 
за період експерименту має суттєве поліпшення, про 
що підтверджує відсотковий приріст.

У тесті тхеквондистів високої кваліфікації на би-
строту – біг на 20 м з високого старту на початку екс-
перименту фіксувалася середня швидкість виконання 
вправи за 3,02 с, після другого заміру вона покращи-
лася й становила 2,83 с (приріст склав 6%). Приріст 
показників абсолютної сили: м’язів сильнішої кисті 
(кистьова динамометрія) складає 9% (поліпшення від 
53,33 кг до 58,42 кг); м’язів тулуба (станова динамо-
метрія) – 9% (поліпшення від 209,58 кг до 230,42 кг). 
Показники швидкісно-силових якостей покращилися: 
у стрибках у довжину з місця на початку експеримен-
ту складали 257,08 см, після другого заміру збільши-
лися до 268,08 см (приріст склав 4%); у стрибках у 
висоту з місця від 60,00 см до 68,17 см (12%); в мета-
нні набивного м’яча вагою 2 кг знизу вперед на почат-
ку експерименту 13,39 м, а в кінці – 14,40 м (приріст 
7%). Координаційні здібності в тесті човникового бігу 
на початку складали 9,38 с, а в кінці 14,40 с (приріст 
7%). Показники гнучкості тхеквондистів високої ква-
ліфікації: поздовжнього шпагату на початку експери-
менту були 9,50 см, а в кінці 6,33 см (приріст 50%), 
поперечного шпагату виявлено після першого заміру 
12,42 см, а після другого – 8,33 см (приріст 49%); при 
розгинанні хребетного стовпа за тестом „міст” поліп-
шилися на 16% (від 42,17 см до 36,42 см); при нахилі 
тулуба стоячи поліпшилися від 15,08 см до 20,33 см, 
тобто на 26%. Дослідження рівня загальної витрива-
лості тхеквондистів високої кваліфікації виконува-
лось за тестом Купера та виявило на початку експе-
рименту 3010,92 м, а в кінці – 3098,58 м, що складає 
приріст 3%.

Висновки.
Експериментально перевірено ефективність за-

стосування співвідношення обсягів тренувальних на-
вантажень в підготовці тхеквондистів з кваліфікацією 
кандидати у майстри спорту на що вказує відсотковий 
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Таблиця 1
Обсяг основних засобів тренування, виконаний групою тхеквондистів (n=12) 

за період тримісячного педагогічного експерименту

Показники тренувального процесу
Кількість

тренувальних
годин

Базова техніка тхеквондо 18
Формальні комплекси бойових вправ 15
Спеціально-підготовчі вправи 40
Вправи на снарядах 30
Вправи з партнером 30
Спаринги 40
Сумарна за три місяці 173

Таблиця 2
Обсяг допоміжних засобів тренування, виконаний групою тхеквондистів (n=12) 

за період тримісячного педагогічного експерименту

Показники тренувального процесу
Кількість

тренувальних
годин

Бігові вправи 26
Вправи на гнучкість 30
Вправи загальної фізичної підготовки 10
Загальнорозвивальні вправи 11
Спортивні ігри 10
Вправи з обтяженням 40
Сумарна за три місяці 127

а                                                                                            б

Рис. 1. Відсоткове співвідношення обсягу основних (а) і допоміжних (б) засобів тренування 
експериментальної групи тхеквондистів (n=12)

Вправи з    
обтяжен-
ням;   
40; 31%  

Бігові 
вправи; 
26; 20%  

Спортивні 
ігри; 
10; 8%  

Вправи на  
гнучкість;  
30; 24% 

Вправи 
загальної
фізичної
підготовки;  
10; 8%  

Загально-
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40; 23%  
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Спеціальні 
підготовчі 
вправи 
40;  24% 
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приріст показників тестування та статистично значу-
ще (Р<0,05) розбіжностей у всіх випробуваннях. На 
етапі підготовки до вищих досягнень для тхеквондис-
тів ефективна побудова тренувального процесу три-
місячного періоду має таке співвідношення обсягів 
тренувальних засобів: 

основних – базова техніка тхеквондо – 18 го-
дин (10%), формальні комплекси бойових вправ – 
15 годин (9%), спеціально-підготовчі вправи – 40 го-
дин (24%), вправи на снарядах – 30 годин (17%), 
вправи з партнером – 30 годин (17%), спаринги – 
40 годин (23%);

допоміжних – бігові вправи – 26 годин (20%), впра-
ви на гнучкість – 30 годин (24%), вправи загальної 
фізичної підготовки – 10 годин (10%), загальнорозви-
вальні вправи – 11 годин (9%), спортивні ігри – 10 го-
дин (8%), вправи з обтяженням – 40 годин (31%).

Перспективи подальших досліджень. Планується 
дослідження показників, що характеризують рівень 
технічної підготовленості спортсменів високої квалі-
фікації, які спеціалізуються з тхеквондо ВТФ.
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