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Анотації:
Розглянуто ефективність впливу за-
нять з переважною спрямованістю 
на загальнофізичну та акробатич-
ну підготовку на рівень прояву фі-
зичної підготовленості юних бійців 
6-7 років у групах початкової під-
готовки, що займаються військово-
спортивним багатоборством. До-
слідження проведено на базі груп 
початкової підготовки при Кіро-
воградській федерації військово-
спортивного багатоборства. У до-
слідженні прийняло участь 40 юних 
бійців, розподілених по 20 чоловік 
у контрольну та експериментальну 
групи. Дослідження проводилося на 
протязі двох років при постійному 
контингенті тих, що займалися. Ви-
значено темпи приросту показників 
силових,  координаційних здібнос-
тей та гнучкості у юних бійців на 
протязі двохрічного циклу трену-
вання. Встановлено, що основний 
акцент у тренуванні повинен бути 
спрямований на фізичну підготов-
ку з невеликим відсотком техніко-
тактичної. Встановлено, що зміст 
фізичної підготовки повинен бути 
акцентований на загальну та акро-
батичну підготовку.

Воропай С.Н., Бурьяноватый А.Н. Влия-
ние занятий преимущественно акроба-
тической направленности на уровень 
физической  подготовленности юных 
бойцов военно-спортивного многоборья 
в группах начальной подготовки. Рас-
смотрена эффективность влияния занятий 
с преимущественной направленностью на 
общефизическую и акробатическую подго-
товку на уровень проявления физической 
подготовленности юных бойцов 6-7 лет в 
группах начальной подготовки, которые за-
нимаются военно-спортивным многоборьем. 
Исследование проведено на базе групп на-
чальной подготовки при Кировоградской 
федерации военно-спортивного многоборья. 
В исследовании приняло участие 40 юных 
бойцов, распределенных по 20 человек в 
контрольную и экспериментальную группы. 
Исследования проводилось в течение двух 
лет при постоянном контингенте занимаю-
щихся. Определенно темпы прироста пока-
зателей силовых,  координационных способ-
ностей и гибкости у юных бойцов в течение 
двухлетнего цикла тренировки. Установлено, 
что основной акцент в тренировке должен 
быть направлен на физическую подготовку с 
небольшим процентом технико-тактической. 
Установлено, что содержание физической 
подготовки должно быть акцентировано на 
общую и акробатическую подготовку.

Voropay S. M., Buryanovatiy O.М. 
Influence of employments of mainly 
acrobatic orientation on the level of 
physical  training of young fighters 
of military sporting all-round in the 
groups of initial training. Efficiency 
of influence of reading is considered 
with a primary orientation on general 
physical and acrobatic training. 
Influence is marked and on the level of 
display of physical training of students 
in the groups of initial training in a 
military sporting all-round. Research is 
conducted on the base of groups of initial 
training at the Kirovograd federation of 
military sporting all-round. 40 young 
fighters, up-diffused for 20 persons in 
control and experimental groups, took 
part in research. Researches conducted 
during two years at the permanent 
contingent of gettings busy. Growth 
of indexes of power,  co-ordinating 
capabilities and flexibility rates are 
certain for young fighters during the 
two-year cycle of training. It is set 
that a basic accent in training must be 
directed on physical preparation with 
a small percent to technical tactical. 
It is set that maintenance of physical 
preparation must be accented on 
general and acrobatic preparation.
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Вступ.1

В даний час заняття по різних видах ударного 
єдиноборства ( в тому числі і по рукопашному бою, як 
основі військово-спортивного багатоборства) почина-
ються нерідко з 6-7-літнього віку, а то і раніше [1].

У зв'язку з відсутністю науково обґрунтованих 
офіційних програм і відповідних методичних роз-
робок часто буває, що такі заняття мають дуже 
спеціалізований характер, що не сприяють загально-
му фізичному і морально-вольовому розвитку дітей, 
приводять до травм і не дозволяють виділити обда-
рованих і перспективних дітей, які могли б з успіхом 
продовжити подальше тренування [5].

Такий ранній вік потребує досить прискіпливої 
побудови системи підготовки [2], яка на сьогодні, на 
жаль, не достатньо обґрунтована в системі підготовки 
бійців військово-спортивного багатоборства. І в пер-
шу чергу потребує детальної розробки зміст трену-
вального процесу, котрий повинен ґрунтуватися на 
знаннях впливу занять військово-спортивним багато-
борством на організм дитини, рівнів прояву рухових 
здібностей. 

У спортивній підготовці юних бійців склалася 
ситуація, коли програмний матеріал, методика тре-
нування і навчання переносяться з дорослого контин-
генту тих, що займаються на дітей. У таких умовах 
рання спеціалізація набула ряд недоліків, пов'язаних 
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з недооцінкою особливостей дитячої психіки і рівня 
їх функціональної підготовленості до вивчення склад-
них техніко-тактичних дій, якими є змагальні дії 
бійця-рукопашника [7]. 

Традиційна практика у єдиноборствах орієнтована 
на переважно техніко-тактичну підготовку при 
невеликій увазі загальнофізичній, що, на наш погляд, 
є помилковим і не в повній мірі відповідає фундамен-
тальним загальнотеоретичним концепціям початкової 
підготовки юних спортсменів [6].

Робота виконана відповідно до комплексного пла-
ну науково-дослідної роботи Кіровоградського дер-
жавного педагогічного університету імені Володими-
ра Винниченка.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи – визначити вплив занять з переваж-

ною акробатичною спрямованістю на рівень фізичної 
підготовленості юних бійців 6-7 років, що розпочали 
займатися військово-спортивним багатоборством. 

Для вирішення поставленого завдання нами 
було підібрано дві групи початкової підготовки при 
Кіровоградській федерації військово-спортивного 
багатоборства. Одна з них займалася по традиційній 
методиці і була нами визначена як контрольна. Інша 
тренувалась за експериментальною програмою з пе-
реважною акробатичною спрямованістю і нами виз-
началась як експериментальна. 
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були відносно однорідні як по рівню фізичної 
підготовленості, так і по чисельності (табл.1). 

Рівень фізичної підготовленості юних спортсменів 
визначався при формуванні груп початкової підготовки 
у вересні місяці у дітей віком 6 років. Наступне те-
стування проводилося у травні місяці через два роки 
підготовки. 

В основу батареї тестів були взяті види випро-
бувань, що характеризували прояв сили, а зокрема: 
згинання і розгинання рук в упорі, лежачи на підлозі;  
піднімання тулуба в сід за 1 хв.; підтягування з вису, 
стрибок у довжину з місця; прояв координаційних 
здібностей: балансування на руках біля опори,  пере-
ворот в сторону; прояв гнучкості: шпагат повздовжній, 
шпагат в поперек, складка ноги нарізно, гімнастичний 
міст зі стійки [3,4].

Занять з юними бійцями 6-7 років проводили-
ся 3 рази на тиждень на протязі 9 місяців щорічно. 
Основний акцент у контрольній групі був спрямова-
ний на технічну та загальнофізичну підготовку, а у 
експериментальній групі на загальнофізичну та акро-
батичну підготовку (табл.2).

Результати досліджень. 
Результати педагогічного експерименту подані 

у таблицях 3 та 4. У таблиці 3 подані результати 
тестування фізичної підготовленості юних бійців 
експериментальної групи, а в таблиці 4 відповідно 
контрольної.

Аналіз результатів експериментальної групи 
(табл.3) виявив позитивну тенденцію у зміні рівня 
прояву фізичної підготовленості юних бійців 6-7 
років. Так, за усіма зареєстрованими нами показни-
ками спостерігаються вірогідні зміни рівня прояву 
фізичної підготовленості (Р<0,05).

Особливо слід відзначити збільшення на протязі вико-
нання експериментальної програми силових здібностей 
м’язів верхнього плечового поясу та м’язів живота, що 
зросли скачкоподібно у рази. Менш помітно зросла ви-
бухова сила м’язів нижніх кінцівок ( на 39,6%).

На зміну рівня прояву координаційних здібностей 
експериментальна програма також мала суттєвий 
вплив. Юні бійців за два роки експерименту навчи-
лися досконало виконувати переворот в сторону (на 
4,95 балів) і балансувати на руках біля опори протя-
гом 81,45 с. 

У експериментальній групі суттєво також поліпшилися 
показники гнучкості. Всі піддослідні без якихось усклад-
нень виконують різні шпагати та гімнастичний міст зі 
стійки, за що і мають оцінку у 5,0 балів. 

Аналіз результатів контрольної групи (табл.4) 
показав, що по переважній більшості реєстрованих 
нами показників зміни були не суттєві і не носили 
вірогідний характер (Р>0,05). Так, показники силових 
здібностей практично не зазнали змін. Навіть за показ-
никами сили м’язів верхнього плечового поясу і живо-
та спостерігається незначне їх погіршення (Р>0,05). 

Прояв координаційних здібностей має вірогідні 
позитивні зміни тільки у балансуванні на руках біля 
опори, що за абсолютним показником порівнялось з 
результатами експериментальної групи (81,45 с). Тоді 
як вміння виконувати переворот в сторону залиши-
лось на первинному рівні. 

Показники гнучкості також мають не однакову 
тенденцію. Так, за показниками повздовжнього шпа-
гату і складки ноги нарізно спостерігається позитивна 
тенденція, але не носить вірогідного (Р>0,05) характе-
ру. За показниками шпагату в поперек та гімнастичного 
мосту зі стійки не спостерігається поліпшення резуль-
тату взагалі. 

Таблиця 1.
Порівняльна характеристика рівня прояву фізичної підготовленості юних спортсменів 6 років  

на початку педагогічного експерименту 

Тести

Експериментальна 
група (n=20)

Контрольна група
(n=20) ∆Х РХ±σ, 

V
Х±σ

V
Силові здібності

Згинання та розгинання рук в упорі 
лежачи на підлозі, раз

0,85±0,93
109,4

0,5±0,61
122,0 0,35 <0,05

Піднімання тулуба в сід за 1 хв., раз 3,6±2,41
66,9

3,75±2,27
60,5 -0,15 >0,05

Підтягування з вису, раз 0,89±0,94
105,6

0,45±0,56
124,4 0,44 <0,05

Стрибок з місця у довжину, см. 93,35±11,5
12,3

94,85±11,06
11,7 -1,50 >0,05

Координаційні здібності

Балансування на руках біля опори, с 0,0 19,2±10,63
55.4 -19,2 <0,05

Переворот в сторону, бал 0,0 0,0 0,0 >0,05
Гнучкість 

Шпагат повздовжній, бал 0,0 0,0 0,0 >0,05
Шпагат в поперек, бал 0,0 0,0 0,0 >0,05
Складка ноги нарізно, см 2,05±1,36

66,3
2,05±1,26

61,5 0,0 >0,05

Гімнастичний міст зі стійки, бал 0,0 0,0 0,0 >0,05
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Таблиця 2.
Орієнтовний план-конспект тренувального заняття експериментальної групи

№ 
п/п Зміст Дозування Організаційно-методичні вказівки
I. Підготовча частина 8-10 хв.
II. Основна частина 35-40 хв.

1. Розділ гімнастика: стійка ластівка, 
кораблик. 5 хв.

Допомогти в утримуванні рівноваги; біля 
гімнастичної драбини; ігровий метод-хто 
довше?

2. Гімнастичний міст 10 хв.
(3х10 раз)

З положення лежачи на спині, із страху-
ванням, відпочинок між підходами 1 хв.( у 
положенні поперечний шпагат).

3. Гойдання у гімнастичному  мостику 
на прямих руках

5 хв.
(2х10 раз)

З положення лежачи на спині, із страхуван-
ням; з.у. на прямі руки.

4. Рухлива гра «павучок» 5 хв.
Упор руками позаду, пересуватись ногами 
вперед: вибирається введучий, який починає 
ловити із торканням ногою.

5. Естафета 5 хв.
На розвиток швидкості: діти поділяються 
на дві команди, завдання першому оббігти 
фішку і прибігти в «дім».

6. ЗФП 10 хв. По двоє.

6.1 Згинання-розгинання рук в упорі 
лежачи 2х10 раз Тулуб прямий, з.у. на дихання.

6.2 Піднімання тулубу з положення 
лежачи на спині 2 х10 раз Ноги фіксуються партнером.

6.3 Присідання 2 х10 раз Тримаючись за руки.

6.4 Стрибки через скакалку 1 хв. З.у. на безпеку.

III. Заключна частина 5-7 хв.

Таблиця 3.
Динаміка прояву рівня фізичної підготовленості юних спортсменів 6-7 років при заняттях  

за експериментальною програмою (експериментальна група, n=20)

Тести

На початку  
експерименту

В кінці  
експерименту ∆Х РХ±σ, 

V
Х±σ

V
Силові здібності

Згинання та розгинання рук в упорі 
лежачи на підлозі, раз

0,85±0,93
109,4

23,85±14,61
61,26 23,0 <0,05

Піднімання тулуба в сід за 1 хв., раз 3,6±2,41
66,9

28,65±5,74
20,03 20,05 <0,05

Підтягування з вису, раз 0,89±0,94
105,6

5,26±3,78
71,86 4,37 <0,05

Стрибок з місця у довжину, см. 93,35±11,5
12,3

130,35±16,18
12,41 37,0 <0,05

Координаційні здібності

Балансування на руках біля опори, с 0,0 81,45±30,18
37,05 81,45 <0,05

Переворот в сторону, бал 0,0 4,95±0,22
4,44 4,95 <0,05

Гнучкість 
Шпагат повздовжній, бал 0,0 5,0±0,0

0,0 5,0 <0,05

Шпагат в поперек, бал 0,0 5,0±0,0
0,0 5,0 <0,05

Складка ноги нарізно, см 2,05±1,36
66,3

12,0±0,01
0,08 9,95 <0,05

Гімнастичний міст зі стійки, бал 0,0 5,0±0,0
0,0 5,0 <0,05
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Таблиця 4.

Динаміка прояву рівня фізичної підготовленості юних спортсменів 6-7років,  
що займаються військово-спортивним багатоборством (контрольна група, n=20)

Тести
На початку  

експерименту
В кінці  

експерименту ∆Х Р
Х±σ, V Х±σ, V

Силові здібності
Згинання та розгинання рук в упорі 
лежачи на підлозі, раз

0,5±0,61
122,0

0,45±0,56
124,4 -0,05 >0,05

Піднімання тулуба в сід за 1 хв., раз 3,75±2,27
60,5

3,45±1,79
51,9 -0,35 >0,05

Підтягування з вису, раз 0,45±0,56
124,4

0,4±0,45
112,5 -0,05 >0,05

Стрибок з місця у довжину, см. 94,85±11,06
11,7

97,55±9,87
10,1 2,7 >0,05

Координаційні здібності
Балансування на руках біля опори, с 19,2±10,63

55.4
81,45±30,18

37,1 62,25 <0,05
Переворот в сторону, бал 0,0 0,0 0,0 >0,05

Гнучкість 

Шпагат повздовжній, бал 0,0 2,3±0,63
27,4 2,3 <0,05

Шпагат в поперек, бал 0,0 0,0 0,0 >0,05
Складка ноги нарізно, см 2,05±1,36

66,3
2,1±1,28

61,0 0,05 >0,05
Гімнастичний міст зі стійки, бал 0,0 0,0 0,0 >0,05

Висновки. 
Порівняльний аналіз динаміки змін рівня прояву 

фізичної підготовленості юних бійців 6-7 років в 
групах початкової підготовки експериментальної та 
контрольної груп дозволяє зробити певні висновки.

По-перше, основний акцент при проведенні тре-
нувального процесу у групах початкової підготовки 
юних бійців військово-спортивного багатоборства по-
винен бути спрямований на фізичну підготовку з не-
великим відсотком техніко-тактичної.

По-друге, виходячи з вимог змагальної діяльності 
зміст фізичної підготовки при тренуваннях юних бійців 
військово-спортивного багатоборства повинен бути ак-
центований на загальну та акробатичну підготовку, що 
підтверджено результатами наших досліджень.

Подальші дослідження даної проблеми будуть 
спрямовані на вивчення впливу різних засобів спор-
тивного тренування на організм дітей, що займають-
ся військово-спортивним  багатоборством у групах 
початкової підготовки.
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