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Анотації:
Метою роботи є вивчення вза-
ємозалежності між показни-
ками спеціально-підготовчих 
і загально-підготовчих вправ 
спортсменів (бокс, спортивний 
рукопаш гопак, фехтування). В 
дослідженнях прийняли участь 42 
спортсмени. Встановлено статис-
тичні достовірні взаємозв’язки: а) 
показників сили ударів руками з 
показниками швидкості поодино-
кого руху; б) показників сили уда-
рів ногами з показниками з мак-
симальною силою м’язів (сили 
тяги); в) показників швидкості 
ударів руками (уколів) з показ-
никами відстані поштовху м’ячів 
масою 300 грам; г) показників 
швидкості пересування кроком 
в бойовій стійці з показниками: 
швидкості ударів руками (уколів); 
д) показників частоти ударів бок-
серів і спортсменів рукопашу го-
пак з показниками частоти пере-
сування (маневрування) на ногах. 
Визначено засоби, які доцільно 
застосовувати в тренувальному 
процесі одноборців на даному 
етапі багаторічної підготовки.

Никитенко А.А., Никитенко С.А., Бу-
сол В.В., Никитенко А.А., Величкович Н.Р., 
Марцив В.П. Взаимосвязи показате-
лей скоростных и силовых качеств 
спортсменов-единоборцев на этапе 
специализированной базовой подго-
товки. Целью работы является изучение 
взаимозависимости между показателями 
специально-подготовительных и общепод-
готовительных упражнений спортсменов 
(бокс, спортивный рукопаш гопак, фехтова-
ние). В исследованиях приняли участие 42 
спортсмена. Установлены статистические 
достоверные взаимосвязи: а) показателей 
силы ударов руками с показателями скоро-
сти одиночного движения; б) показателей 
силы ударов ногами с показателями с мак-
симальной силы мышц (силы тяги); в) пока-
зателей скорости ударов руками (уколов) с 
показателями расстояния толчка мячей мас-
сой 300 грамм; г) показателей скорости пе-
редвижения шагом в боевой стойке с пока-
зателями: скорости ударов руками (уколов); 
д) показателей частоты ударов боксеров 
и спортсменов рукопашу гопак с показате-
лями частоты передвижения (маневриро-
вание) на ногах. Определенны средства, 
которые целесообразно применять в трени-
ровочном процессе единоборцев на данном 
этапе многолетней подготовки.

Nykytenko A.O., Nikitenko S.A., 
Busol V.V., Nykytenko A.A., 
Velychkovych M.R., Martciv V.P. 
Intercommunications of indexes of speed 
and power qualities of sportsmen single 
combat on the stage of the specialized 
base preparation. The purpose of work 
is a study of interdependence between 
indexes specially-preparatory and general 
preparatory exercises of sportsmen (boxing, 
sporting hand-to-hand fight hopak, fencing). 
42 sportsmen took part in researches. 
Statistical reliable intercommunications 
are set: a) indexes of force of shots by 
hands with the indexes of rate of single 
movement; b) indexes of force of shots 
by feet with indexes from maximal force 
of muscles (tractive forces); c) indexes 
of speed of shots by hands (pricking) 
with the indexes of distance of shove of 
balls by mass 300 gramme; d) indexes of 
speed of movement a step in a battle bar 
with indexes: speeds of shots by hands 
(pricking); e) indexes of frequency of shots 
of boxers and sportsmen hand-to-hand 
fight hopak with the indexes of frequency of 
movement (manoeuvring) on feet. Facilities 
which it is expedient to apply in the training 
process of single combats on this stage of 
long-term preparation are certain.
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Вступ.1

Швидкісно-силові якості є базою, що визначає рівень 
спеціальної фізичної підготовленості спортсменів. 
Недостатній їх розвиток збільшує тривалість фор-
мування спеціальних навичок упродовж оволодіння 
технікою виду спорту, знижує ефективність змагальної 
діяльності спортсменів [3, 6, 10, 14, 18, 19]. 

Спортивним двобоям притаманні висока 
напруженість, значні психічні, фізичні навантажен-
ня та емоційні стреси. У зв’язку з цим зростає роль 
фізичної підготовленості одноборців [1, 9, 12, 15]. 
Результатами досліджень різних аспектів підготовки 
одноборців підтверджується високий рівень 
залежності результатів їх змагальної діяльності від 
рівня спеціальної фізичної підготовленості, у якій го-
ловним аспектом є підвищення ефективності дій [1, 
2, 5, 11, 15, 19]. Методики удосконалення швидкісно-
силових якостей, спрямовані на підвищення 
ефективності застосування спеціальних дій, висвітлені 
в науково-методичній літературі з боксу [5, 9, 11, 13, 
15], рукопашу гопак [2, 12], фехтування [7, 18].

Питання розвитку швидкісно-силових якостей 
спортсменів-одноборців завдяки підбору ефектив-
них засобів і методів на кожному етапі багаторічної 
підготовки залишається актуальним [4, 9, 14, 18, 19, 
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20]. Чималу роль у цьому можуть відігравати саме 
засоби загальної фізичної підготовки, які створю-
ватимуть позитивний перенос фізичних якостей 
на спеціальні дії спортсменів [4, 14, 17]. Аналіз 
науково-методичної літератури свідчить, що на етапі 
спеціалізованої базової підготовки спортсменів ак-
туальним є визначення таких загальнопідготовчих 
вправ та методів їх застосування, які позитивно впли-
ватимуть на підвищення рівня спеціальної фізичної 
підготовленості спортсменів і оволодіння технікою 
спеціальних дій [3, 8, 14, 18, 20-22].

Актуальним залишається і питання раціоналізації 
використання загальнопідготовчих вправ з метою 
ефективного впливу на розвиток фізичних яко-
стей атлетів, а також оптимального співвідношення 
загальної та спеціальної фізичної підготовки на 
етапі спеціалізованої базової підготовки спортсменів 
[2, 20]. Вдосконалення спортсменів-одноборців 
доцільно будувати на застосуванні широкого кола 
різноманітних загальнопідготовчих вправ з метою не 
допустити формування стійких рухових навиків. Та-
кий підхід – основа для вдосконалення спортсменів 
на етапах багаторічної підготовки [14]. Фахівці реко-
мендують використовувати в тренуваннях одноборців 
різноманітні загальнорозвиваючі вправи, вправи з 
легкої та важкої атлетики, зі спортивних ігор. Але 
зазначені рекомендації базуються на практично-
му досвіді й спеціального наукового вивчення у 
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достатній мірі проведено не було [19]. Отже, про-
блема раціоналізації побудови фізичної підготовки 
та її корекція в системі багаторічного тренування 
спортсменів посідає важливе місце.

Дослідження проводилися у відповідності до 
теми 2.9. ”Індивідуалізація тренувального проце-
су кваліфікованих єдиноборців” Зведеного плану 
науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури і 
спорту на 2011-2015 рр.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження – вивчити взаємозалежність 

між показниками спеціальнопідготовчих і 
загальнопідготовчих вправ спортсменів-одноборців 
(бокс, спортивний рукопаш гопак, фехтування) на 
етапі спеціалізованої базової підготовки.

Завдання дослідження: визначити кореляційні 
взаємозв`язки між показниками спеціальнопідготовчих 
і загальнопідготовчих вправ спортсменів-одноборців.

Методи дослідження: теоретичний аналіз і уза-
гальнення; хронодинамометрія; педагогічне тестуван-
ня; методи математичної статистики.

Організація дослідження. В дослідженнях 
прийняли участь 42 спортсмени-одноборці чоловічої 
статі першого спортивного розряду і кандидати в 
майстри спорту, що тренуються на етапі спеціалізованої 
базової підготовки. З них 17 боксерів, 12 спортсменів 
рукопашу гопак, 13 фехтувальників. Дослідження 
проведено в кінці підготовчого періоду. 

Після стандартної розминки [11, 13] 
вимірювали показники спеціальнопідготовчих і 
загальнопідготовчих вправ одноборців. З цією метою 
застосовано хронодинамометр [15] для визначення 
сили поодиноких ударів руками і ногами, частоти 
ударів й п’ятиканальний електронний хронометр 
[16] для визначення швидкості ударів боксерів 
і спортсменів рукопашу гопак, швидкості руху 
озброєної руки фехтувальників (відстань удару й 
уколу 90 см), швидкості пересування в бойовій стійці 
кроком вперед на відстані 50 см, частоти пересування 
човником в бойовій стійці кроком вперед-кроком 
назад на відстані 50 см упродовж 30 с, швидкості бігу 
на відстань 6 метрів.

Вибухову силу в загальнопідготовчих вправах 
визначали показниками відстані, на яку спортсмени 
спроможні здійснити поштовх м’ячів масою 300 г, 1 
кг, 2 кг, 3 кг, 5 кг, а також стрибок у довжину з місця.

Максимальну силу м’язів (силу тяги) визначали із 
застосуванням станового динамометру.

Силову витривалість визначали кількісними по-
казниками підтягування на перекладині, згинання і 
розгинання рук в упорі лежачи, кількістю присідань в 
інтервалі часу тридцять секунд, кількістю вправ у по-
штовху штанги масою 20 кг упродовж 30 секунд.

На основі кореляційного аналізу підібрано 
загальні фізичні вправи, між якими встановлено 
статистичні достовірні взаємозв’язки з показниками 
спеціальнопідготовчих вправ спортсменів-одноборців, 
і при виконанні яких можливий позитивний перенос 

фізичних якостей спортсменів-одноборців на етапі 
спеціалізованої базової підготовки.

Результати дослідження.
В результаті досліджень боксерів (n = 17) 

встановлено достовірні статистичні взаємозв’язки 
між показниками таких спеціальнопідготовчих й 
загальнопідготовчих вправ на етапі спеціалізованої 
базової підготовки (рис. 1):
- часу поодиноких ударів рукою з часом пересування в 

бойовій стійці кроком вперед (r = 0,533; P< 0,05), з 
силою ударів рукою (r =- 0,601; P< 0,05), з відстанню 
поштовху м’яча масою 300 г (r = 0,594; P< 0,05);

- часу пересування в бойовій стійці кроком вперед з 
відстанню поштовху м’яча масою 2 кг (r = 0,603; 
P< 0,05);

- частоти ударів за 4 сек. з частотою пересування 
(маневрування) на ногах човником за 10 сек. (r = 
0,585; P< 0,05), з кількісним показником поштовху 
штанги масою 20 кг (r = 0,622; P< 0,01);

- частоти пересування на ногах (маневрування) з 
кількісним показником поштовху штанги масою 20 
кг (r = 0,675; P< 0,01);

- сили ударів руками з силою ударів ногами (r = 0,689; 
P< 0,01), з відстанню поштовху м’яча масою 300 г 
(r = 0,593; P< 0,05), з показниками відстані поштов-
ху м’ячів масою 2 кг (r = 0,487; P< 0,05) і 1 кг (r = 
0,554; P< 0,05), з показниками максимальної сили 
м’язів (r = 0,521; P< 0,05), з кількісним показником 
поштовху штанги масою 20 кг (r = 0,495; P< 0,05);

- відстані поштовху м’яча масою 2 кг з відстанню по-
штовху м’яча масою 300 г (r = 0,516; P< 0,05);

- відстані поштовху м’яча масою 1 кг з відстанню по-
штовху м’ячів масою 300 г (r = 0,578; P< 0,05) і 2 кг 
(r = 0,634; P< 0,01);

- показників максимальної сили м’язів з відстанню по-
штовху м’ячів масою 300 г (r = 0,611; P< 0,01), 2 кг 
(r = 0,542; P< 0,05), 1 кг (r = 0,499; P< 0,05), а також 
кількісним показником поштовху штанги масою 20 
кг (r = 0,630; P< 0,01);

- кількісного показника поштовху штанги масою 20 
кг з відстанню поштовху м’ячів масою 300 г (r = 
0,537; P< 0,05), 2 кг (r = 0,683; P< 0,01), 1 кг (r = 
0,514; P< 0,05), з кількістю розгинань та згинань 
рук в упорі лежачи (r = 0,583; P< 0,05), підтягувань 
на перекладині (r = 0,522; P< 0,05), присідань за 30 
сек. (r = 0,641; P< 0,01);

- кількісного показника згинань і розгинань рук в упорі 
лежачи з кількістю підтягувань на перекладині (r = 
0,519; P< 0,05) та присідань за 30 сек. (r = 0,486; P< 
0,05).
У спортсменів рукопашу гопак (n = 12) встановлено 

достовірні статистичні взаємозв’язки між показниками 
таких спеціальнопідготовчих й загальнопідготовчих 
вправ на етапі спеціалізованої базової підготовки 
(рис. 2):
- часу поодиноких ударів руками з відстанню поштов-

ху м’яча масою 300 г (r = 0,672; P< 0,05);
- частоти ударів руками за 4 сек. з частотою пересуван-
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Рис. 1. Схема кореляційних взаємозв’язків між показниками спеціальнопідготовчих та 
загальнопідготовчих вправ боксерів на етапі спеціалізованої базової підготовки

Спеціальнопідготовчі  вправи Загальнопідготовчі  вправи
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кроком вперед   

Час ударів   
рукою    

Сила  ударів   
руками    

Частота   
ударів   

за 4  сек.

Присідання  за 30 сек.   

Відстань   
поштовху   
м’яча 2 кг  

Відстань   
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ня (маневрування) на ногах човником за 10 сек. (r = 
0,631; P< 0,05), з кількісним показником поштовху 
штанги масою 20 кг за 30 сек. (r = 0,588; P< 0,05);

- сили ударів руками з силою ударів ногами (r = 0,699; 
P< 0,05), з відстанню поштовху м’ячів масою 1кг (r 
= 0,650; P< 0,05) і 2 кг (r = 0,663; P< 0,05), з показни-
ками максимальної сили м’язів (r = 0,597; P< 0,05), з 
кількісним показником поштовху штанги масою 20 
кг за 30 сек. (r = 0,588; P< 0,05);

- сили ударів ногами з відстанню поштовху м’яча 
масою 2 кг (r = 0,578; P< 0,05), з показниками 
максимальної сили м’язів (r = 0,602; P< 0,05);

- відстані поштовху м’яча масою 1 кг з відстанню по-
штовху м’ячів масою 300 г (r = 0,579; P< 0,05) і 2 
кг (r = 0,744; P< 0,01), з показниками максимальної 
сили м’язів (r = 0,625; P< 0,05), з кількісним показ-
ником поштовху штанги масою 20 кг за 30 сек. (r = 
0,593; P< 0,05);

- відстані поштовху м’яча масою 2 кг з відстанню по-
штовху м’яча масою 300 г (r = 0,584; P< 0,05), з по-
казниками максимальної сили м’язів (r = 0,590; P< 

0,05), з кількісним показником поштовху штанги 
масою 20 кг за 30 сек. (r = 0,661; P< 0,05);

- показників максимальної сили м’язів з відстанню 
поштовху м’яча масою 300 г (r = 0,622; P< 0,05);

- кількісного показника поштовху штанги масою 20 кг 
за 30 сек. з частотою пересувань на ногах човником 
за 10 сек. (r = 0,552; P< 0,05), з відстанню поштовху 
м’яча масою 300 г (r = 0,631; P< 0,05), з максимальною 
силою м’язів (r = 0,605; P< 0,05), з кількістю розгинань 
та згинань рук в упорі лежачи (r = 0,693; P< 0,05), 
підтягувань на перекладині (r = 0,584; P< 0,05), 
присідань за 30 сек. (r = 0,640; P< 0,05);

- кількісного показника згинань і розгинань рук в упорі 
лежачи з кількістю підтягувань на перекладині (r = 
0,609; P< 0,05) та присідань за 30 сек. (r = 0,577; P< 
0,05).
В результаті досліджень фехтувальників (n = 13) 

встановлено достовірні статистичні взаємозв’язки 
між показниками таких спеціальнопідготовчих й 
загальнопідготовчих вправ на етапі спеціалізованої 
базової підготовки (рис. 3):
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Рис. 2. Схема кореляційних взаємозв’язків між показниками спеціальнопідготовчих та 
загальнопідготовчих вправ спортсменів рукопашу гопак на етапі спеціалізованої базової підготовки
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- часу руху озброєної руки (атакуюча дія) з часом пе-
ресування в бойовій стійці кроком вперед (r = 0,736; 
P< 0,01), з відстанню поштовху м’яча масою 300 г (r 
= 0,627; P< 0,05);

- часу пересування в бойовій стійці кроком вперед з 
відстанню поштовху м’яча масою 2 кг (r = 0,641; 
P< 0,05), з кількісним показником поштовху штанги 
масою 20 кг за 30 сек. (r = 0,578; P< 0,05);

- сили ударів руками з показниками максимальної 
сили м’язів (r = 0,582; P< 0,05), з відстанню поштов-
ху м’ячів масою 300 г (r = 0,642; P< 0,05), 1 кг (r = 
0,578; P< 0,05), 2 кг (r = 0,604; P< 0,05), 3 кг (r = 
0,619; P< 0,05), 5 кг (r = 0,565; P< 0,05);

- показників максимальної сили м’язів з відстанню 
поштовху м’ячів масою 300 г (r = 0,570; P< 0,05), 1 
кг (r = 0,669; P< 0,05), 2 кг (r = 0,563; P< 0,05), 3 кг 
(r = 0,634; P< 0,05), 5 кг (r = 0,591; P< 0,05),а також 
кількісним показником поштовху штанги масою 20 
кг (r = 0,690; P< 0,01);

- відстані поштовху м’яча масою 300 г з відстанню по-
штовху м’ячів масою 1 кг (r = 0,771; P< 0,01), 2 кг 

(r = 0,623; P< 0,05), 3 кг (r = 0,679; P< 0,05), 5 кг (r = 
0,617; P< 0,05), а також кількісним показником по-
штовху штанги масою 20 кг (r = 0,633; P< 0,05);

- відстані поштовху м’яча масою 2 кг з відстанню по-
штовху м’ячів масою 1 кг (r = 0,835; P< 0,001), 3 кг 
(r = 0,904; P< 0,001), 5 кг (r = 0,699; P< 0,01), а також 
кількісним показником поштовху штанги масою 20 
кг (r = 0,682; P< 0,05);

- відстані поштовху м’яча масою 1 кг з відстанню по-
штовху м’яча масою 3 кг (r = 0,772; P< 0,01);

- відстані поштовху м’яча масою 5 кг з відстанню по-
штовху м’ячів масою 1 кг (r = 0,720; P< 0,01), 3 кг 
(r = 0,718; P< 0,01), а також кількісним показником 
поштовху штанги масою 20 кг (r = 0,617; P< 0,05);

- кількісного показника поштовху штанги масою 20 кг 
за 30 сек. з відстанню поштовху м’ячів масою 1 кг (r 
= 0,590; P< 0,05), 3 кг (r = 0,631; P< 0,05), з кількістю 
розгинань та згинань рук в упорі лежачи (r = 0,562; 
P< 0,05), підтягувань на перекладині (r = 0,588; P< 
0,05), присідань за 30 сек. (r = 0,610; P< 0,05);

- кількісного показника згинань і розгинань рук в упорі 
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лежачи з кількістю підтягувань на перекладині (r = 
0,611; P< 0,05) та присідань за 30 сек. (r = 0,556; P< 
0,05).
Висновки.
1. На етапі спеціалізованої базової підготовки 

спортсменів-одноборців встановлено статистичні 
достовірні взаємозв’язки: 
а) показників сили ударів руками з показниками: 

швидкості поодинокого руху, сили ударів нога-
ми, відстані поштовху м’ячів з різною масою, 
кількості поштовху штанги масою 20 кг, величини 
максимальної сили (сили тяги);

б) показників сили ударів ногами з показниками: сили 
ударів руками, максимальної сили м’язів (сили 
тяги), відстані поштовху м’ячів масою 2 кг;

в) показників швидкості ударів руками (уколів) з по-
казниками: відстані поштовху м’ячів масою 300 
г, швидкості поодинокого пересування в бойовій 
стійці кроком вперед, компенсаторних коливань між 
швидкісно-силовими характеристиками техніки 
ударів (чим з меншою силою виконується удар, тим 
вища його швидкість);

г) показників швидкості пересування кроком в бойовій 

стійці з показниками: швидкості ударів руками 
(уколів), відстані поштовху м’ячів масою 2 кг;

д) показників частоти ударів боксерів і спортсменів 
рукопашу гопак з показниками: частоти пересу-
вання (маневрування) на ногах, кількості поштовху 
штанги масою 20 кг.
2. На етапі спеціалізованої базової підготовки 

спортсменів-одноборців (бокс, спортивний руко-
паш гопак, фехтування) в тренувальному процесі 
доцільно застосовувати спеціальнопідготовчі та 
загальнопідготовчі вправи, між показниками яких 
встановлено статистичні достовірні кореляційні 
взаємозв’язки.

Спеціальнопідготовчі вправи:
– атакуючі дії (удар, укол) з установкою на швидкість 

виконання (бокс, рукопаш гопак, фехтування);
– пересування в бойовій стійці кроком вперед з уста-

новкою на швидкість виконання (бокс, рукопаш го-
пак, фехтування);

– серія ударів руками з максимальною частотою в 
інтервалі часу 4 сек. (бокс, рукопаш гопак);

– пересування на ногах човником у бойовій стійці в 
інтервалі часу 10 сек. (бокс, рукопаш гопак, фехту-

Рис. 3. Схема кореляційних взаємозв’язків між показниками спеціальнопідготовчих та 
загальнопідготовчих вправ фехтувальників на етапі спеціалізованої базової підготовки
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вання);
– удари руками з установкою «швидко-сильно» 

(спеціальнопідготовча вправа для боксерів і 
спортсменів рукопашу гопак, загальнопідготовча 
вправа для фехтувальників);

– удари ногами з установкою «швидко-сильно» 
(спеціальнопідготовча вправа для спортсменів 
рукопашу гопак, загальнопідготовча вправа для 
боксерів і фехтувальників).

Загальнопідготовчі вправи для боксерів, спортсменів 
рукопашу гопак, фехтувальників:

– поштовх м’ячів масою від 300 г до 5 кг з установкою 
на максимально більшу відстань;

– тяга штанги з максимальною силою;
– поштовх штанги масою 20 кг за 30 секунд (кількісний 

показник);
– підтягування на перекладині (кількісний показник);
– згинання і розгинання рук в упорі лежачи (кількісний 

показник);
– присідання за 30 секунд (кількісний показник).

У подальших дослідженнях передбачається 
визначення доцільності застосування певних 
загальнопідготовчих і спеціальнопідготовчих вправ 
одноборців з метою розвитку їх фізичних якостей на 
різних етапах багаторічної підготовки у залежності 
від виду спортивного одноборства.
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