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Ритмові моделі технічних дій каратистів високої кваліфікації

Мудрик І.П
Львівський державний університет фізичної культури

Анотації:
Розглянуто ритмову структура 
атакуючих дій в карате-до. Пока-
зана специфічність відчуття рит-
му і його взаємозв’язок з техніко-
тактичними цілями конкретних 
дій. У дослідженні приймали 
участь 12 висококваліфікованих 
спортсменів (чоловіки віком 19-
24 роки). Розроблено ритмові 
моделі атакуючих дії. Виявлені 
часові проміжки основних фаз 
технічних дій спортсменів. Реко-
мендовано здійснювати контр-
оль за рівнем розвитку відчуття 
ритму у спортсменів за часови-
ми проміжками основних фаз.

Мудрик И.П. Ритмические модели техни-
ческих действий каратистов высокой ква-
лификации. Рассмотрена ритмовая структу-
ра атакующих действий в карате-до. Показана 
специфичность ощущения ритма и его вза-
имосвязь с технико-тактическими целями 
конкретных действий. В исследовании прини-
мали участие 12 высококвалифицированных 
спортсменов (мужчины в возрасте 19-24 
года). Разработаны ритмовые модели атаку-
ющих действия. Обнаружены часовые про-
межутки основных фаз технических действий 
спортсменов. Рекомендовано осуществлять 
контроль за уровнем развития ощущения 
ритма у спортсменов по часовым промежут-
кам основных фаз.

Mudryk I.P. Rhythmic models of technical 
actions of sportsmen karate-do of high 
qualification. The rhythmic structure of 
attacking actions is considered in karate-
do. Specificity of feeling of rhythm and his 
intercommunication is shown with technical 
and tactical by the aims of concrete actions. 
12 highly skilled sportsmen took part in 
research (men in age 19-24). The rhythmic 
models of attacking are developed actions. 
Found out the sentinel intervals of basic 
phases of technical actions of sportsmen. 
It is recommended to carry out control after 
the level of development of feeling of rhythm 
for sportsmen on the sentinel intervals of 
basic phases.

Ключові слова:
карате-до, ритм, техніка, 
структура, модель.

карате-до, ритм, техника, структура, мо-
дель.

karate-do, rhythm, technique, structure, 
model.

Вступ.1

Створення передумов для успішного засвоєння 
техніки на етапі попередньої базової підготовки є 
необхідною складовою становлення спортивної май-
стерності юних каратистів.

Техніка карате-до має складну ритмову структу-
ру і вимагає прояву високого рівня розвитку низки 
координаційних здібностей і тому в процесі розвитку 
специфічних відчуттів особливі вимоги ставляться до 
відчуття ритму.

Експериментальним шляхом встановлено [8], що 
засвоєний неправильний ритм змінюється шляхом 
руйнування раніше закріпленого ритму, а не ступінча-
тим переходом від неправильного до правильного,що 
займає досить довгий період часу, та супроводжується 
низкою проблем пов’язаних з засвоєнням техніки. 

Знання ритмічних закономірностей спортивної 
техніки в карате-до, безумовно дозволить вдосконали-
ти управління різноманітними за організацією техніч-
ними діями, та самим процесом навчання техніки[8 9 
10].

Тому, наскільки точно діти відтворюватимуть на-
прямок, швидкість, частоту рухів, тим правильніше 
зможуть розставляти акценти, своєчасно здійснювати 
зусилля під час технічних дій, що в подальшому по-
зитивно вливатиме на становлення технічної майстер-
ності юних каратистів.

Все це підкреслює актуальність проблеми удоско-
налення ритму змагальних вправ в карате-до і вимагає 
проведення системно спланованих досліджень. 

На думку багатьох фахівців [2,4,6], та інших ви-
сокий ступінь розвитку відчуття ритму зумовлює 
швидке оволодіння новими вправами, дозволяє еко-
номно виконувати спортивні рухи, а, отже запобігати 
передчасній втомі, впливає на психоемоційний стан. 
Специфічність відчуття ритму, тобто його органічний 
взаємозв’язок з техніко-тактичними цілями конкрет-
них дій, визначає склад засобів і методів вдосконален-
ня конкретного виду спорту.
© Мудрик І.П, 2011

Однак, останнім часом стало очевидним, що ті ме-
тодологічні принципи, які раніше успішно використо-
вувалися спортсменами і тренерами, вже не відповіда-
ють умовам сьогодення. Зросли вимоги до надійності 
і стабільності технічної майстерності, підвищилися 
інтенсивність і обсяг тренувальних навантажень, різ-
ко посилилася конкуренція на світовій арені. Все це 
зумовило актуальність фундаментального наукового 
пошуку, спрямованого на розробку нових теоретич-
них положень, ефективних методичних принципів і 
форм організації тренувань юних спортсменів[6].

Аналіз праць науковців [3], дає змогу стверджува-
ти, що значення правильного ритму рухових дій по-
лягає в можливості підвищення ефективності рухів, 
їх економічності, в можливості кращого контролю за 
руховим актом і в уточненні просторових і часових 
співвідношень.

Важливою ознакою ритму Л.Г. Сулієв вважає змі-
ну фаз (робота відпочинок, напруження розслаблення, 
тривалі і короткі, акцентовані і неакцентовані звуки, 
зниження і підвищення тональності мови) в певні 
проміжки часу.

Слід зауважити, що автори [6, 8, 11] які описували 
ритм рухів в різних галузях діяльності особливо виді-
ляють значення акцентованих зусиль в ритмізованому 
русі. Всі рухи відрізняються за ритмічними акцентами, 
різними за силою і тривалістю. Вказується, що навколо 
цих акцентованих елементів розподіляються в певній 
послідовності, інші неакцентовані елементи [11]. 

Акцент як один з моментів, що характеризує ритм, 
допомагає концентрувати увагу на вузловій “опорній“ 
ділянці руху. Крім того ритмізовані рухи емоційні, що 
полегшує їх засвоєння і виконання. Ритмічні акценти, 
їх сила і своєчасність мають настільки велике значення, 
що часто визначають можливість виконання вправ. Осо-
бливо зростає їх роль при виконані складних вправ.

Коли говоримо про ритм, як про показник узгодже-
ності елементів руху, не зручно застосовувати термін 
“ритмічний“, так як ритм може бути індивідуально 
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зручним(правильним) або незручним [9, 10, 11]. Існує 
твердження, що правильним ритмом вправи можна вва-
жати таке закономірне чергування в часі його фаз при 
наявності акцентованого вузлового моменту яке забез-
печує помітну узгодженість рухів і дозволяє досягнути 
найкращого ефекту при економній витраті сил.

Робота виконується згідно теми 2.2.4 «Удоско-
налення механізмів управління руховою діяльністю 
спортсменів» Зведеного плану науково-дослідної ро-
боти у сфері фізичної культури і спорту на 2006–2010 
рр. Міністерства України у справах сім’ї, молоді та 
спорту.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження – підвищення ефективності 

виконання змагальних вправ юних каратистів.
Завдання:

1. Розробити моделі ритму змагальних вправ 
спортсменів каратистів високої кваліфікації.

2. Виявити часові проміжки основних фаз технічних 
дій спортсменів високої кваліфікації.
Об’єкт дослідження. Технічна підготовка спортс-

менів з карате-до.
Предмет дослідження. Ритмова структура атаку-

ючих дій в карате-до.
Методи та організація дослідження:
Під час проведення дослідження нами використо-

вувався «Комплекс відео-біомеханічного аналізу та 
багатофункціональної акселерометрії» котрий скла-
дається із двох систем:
1. Системи багатофункціональної акселерометрії; 
2. Системи відео-біомеханічного аналізу рухів.

А також методи математичної статистики .
Дослідження проводилося з групою високо ква-

ліфікованих спортсменів каратистів чоловічої ста-

ті, в кількості 12 чоловік, віком від 19-24р. На базі 
Науково-дослідного інституту фізичної культури та 
неолімпійських видів спорту ХДАФК.

Результати дослідження.
В ході проведеного дослідження, за допомогою 

«Комплексу відео-біомеханічного аналізу та багато-
функціональної акселерометрії» нами визначені рит-
мічні акценти техніки змагальних вправ. 

Як бачимо на (Рис.1) спортсмени високої кваліфіка-
ції під час виконання атакуючої техніки «цу-г’яші» до-
тримуються чіткої послідовності в акцентуванні своїх 
зусиль. Зокрема найбільш акцентовані рухи припадають 
на такі фази рухів як «Початок руху – Приставка ноги» 
«Приставка ноги – Закінчення удару» «Закінчення удару-
Групування» «Групування –Вихід з зони атаки».

Слід зазначити, що тривалість кожного акцен-
ту є різною, зокрема спортсмени виконують швидко 
(Рис.1) «початок руху-приставку ноги» та власне саму 
атаку, що є цілком очевидно оскільки для отримання 
балу під час поєдинку, спортсменові потрібно першим 
нанести удар чи виконати оцінювальну техніку.

Про швидку мобілізацію та готовність до проведен-
ня наступної атаки чи контратаки свідчить тривалість 
фази «Закінчення удару-Групування» див. Рис.1.

Таким чином, з отриманих даних ми можемо 
стверджувати спортсмени високої кваліфікації під 
час виконання даної технічної дії роблять акцент на 
швидкий вхід в зону атаки, виконання удару, та по-
вернення у вихідне положення.

У сучасному карате, для протидій атакам суперника 
спортсменами найчастіше застосовують застосовують , 
так звані «атаки у відповідь» це атаки після блокування 
або зупинки атаки суперника, серед яких найбільш по-
ширеними варіантами захисту підставки та ухили.

Таблиця 1
Часова структура атакуючої дії «Цу-г’яші»

Значення

Тривалість окремих фаз технічної дії мс.

Початок руху-
Приставка ноги

Приставка ноги 
– Закінчення 

удару

Закінчення удару-
Групування

Групування 
–Вихід з зони 

атаки

Загальна
тривалість 

технічної дії

Х 188,90 179,16 329,25 527,75 2605,6

m ±6,1 ± 6 ±5,7 ±5,8 ± 83,1

Таблиця 2
Часова структура технічної дії «Підхват»

Значення

Тривалість окремих фаз технічної дії мс.

Вихід з зони 
атаки-Ухил

Ухил – Початок атаки Початок атаки – 
Закінчення атаки 

Загальна тривалість 
технічної дії

Х 535,75 251,67 538,75 2368,42

m ± 3,3 ± 2,1 ± 3,5 ± 50,2
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Виконання технічної дії спортсменами високої квалі-

фікації характеризується значним ацентуванням зусиль 
в наступних фазах «Вихід з зони атаки -Ухил» « Ухил – 
Початок атаки» «Початок атаки – Закінчення атаки».

На відміну від атакуючої дії «Цу-г’яші» (Рис.1) 
захисна дія «Підставка» (Рис. 2) має іншу ритмову 
структуру про що в свідчать часові та кількісні по-
казники тривалості окремих фаз даної технічної дії 
(Таблиця 2)

Встановлено, що з поміж усіх фаз технічної дії 
спортсмени виконують найшвидше «Ухил – Початок 
атаки» див. (Таблиця 2) що зумовлено прагненням 
уникнути удару та швидко перехопити ініціативу, та 
провести власну атаку.

Таким чином можна стверджувати, що при вико-
нанні захисних дій спортсмени високої кваліфікації 
акцентують свої зусилля на власне самій захисній дії, 
та початку атаки, про що свідчать акселерометричні 
та часові дані виконання даної технічної дії.

Висновки.
1. Використання «Комплексу відео-біомеханічного 

аналізу та багатофункціональної акселерометрії» 
дозволило розробити моделі ритму змагальних 
вправ спортсменів каратистів високої кваліфікації.

2. Дані моделі використовуватимуться для контролю 
за становленням спортивної техніки у спортсменів 
на різних етапах підготовки.

3. Визначенні часові проміжки основних фаз технічних 
дій спортсменів високої кваліфікації, які будуть 
занесені в програму «РИТМІК» для тренування 
відчуття ритму змагальних вправ юними спортсме-
нами.
Перспективи подальших досліджень. На осно-

ві створених моделей планується уперше розробити 
програму удосконалення відчуття ритму змагальних 
вправ, для спортсменів на етапі попередньої базової 
підготовки.
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