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Рукопашний бій – складний вид спорту, який 
включає в себе технічний арсенал багатьох видів 
єдиноборств і поєднує в собі спортивне і приклад-
не спрямування. Саме його особливості є основою 
для збільшення його популярності серед різних 
верств населення, особливо дітей. 

Початковий етап підготовки грає важливу роль 
в системі підготовки спортсменів. На цьому етапі 
закладається база для подальшого вдосконален-
ня. Для раціональної побудови навчально-трену-
вального процесу на початковому етапі підготовки 
спортсменів, необхідно розробити структуру і сис-
тематизувати дані спеціальної науково-методичної 
літератури, що стосуються питань побудови їх нав-
чально-тренувального процесу. 

Застосування розробленої структури побудови 
навчально-тренувального процесу з урахуванням 
виявлених в ході роботи особливостей даного ета-
пу підготовки дозволить підвищити ефективність, 
якість і надійність підготовки на початковому етапі. 

Мета дослідження – систематизувати дані 
спеціальної науково-методичної літератури і досвід 
роботи тренерів з рукопашного бою, що стосують-
ся питань побудова навчально-тренувального про-
цесу юних спортсменів. 

Для досягнення мети роботи нами було прове-
дено аналіз і узагальнення науково-методичної 
літератури та регламентних документів роботи 
ДЮСШ, а також розроблено анкету, яку було за-
пропоновано 15 тренерам з рукопашного бою. Пи-
тання анкети стосувалися структури і особливос-
тей процесу початкової підготовки. 

У роботі виявлено, що на етапі початкової під-
готовки основне місце відведено загальній та допо-
міжній підготовці, спеціальній підготовці відводить-
ся до 10% від загального обсягу тренувальної ро-
боти. 

На думку експертів, етап початкової підготовки 
є одним з важливих, оскільки саме тут закладаєть-
ся основа подальшого оволодіння спортивною 
майстерністю в обраному виді спорту. 

У ході роботи нами виявлено невідповідність 
основних теоретико-методологічних положень існу-
ючої системи підготовки юних спортсменів по від-
ношенню до практичних умов їх реалізації. 

Вирішення цієї проблеми можливе за рахунок 
внесення коректив в побудові навчально-
тренувального процесу, а саме індивідуального 
підходу з урахуванням вікових та статевих особли-
востей юних спортсменів. Застосування в процесі 
навчання ефективних засобів, методів і організа-
ційних форм спортивної підготовки на основі пев-
ної структури, що становить відносно стійкий поря-
док об'єднання компонентів, їх закономірне співвід-
ношення один з одним і загальну послідовність. 
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Зв'язок роботи з науковими програмами, 

планами, темами. Стаття є фрагментом планової 
наукової роботи «Розробка та реалізація інновацій-
них технологій і корекція функціонального стану 
людини при фізичних навантаженнях в спорті та 
реабілітації», № державної реєстрації 0117U007145. 

Вступ. Рукопашний бій – складний вид спорту, 
який включає в себе технічний арсенал багатьох 
видів єдиноборств та поєднує в собі спортивний та 
прикладний напрямки [1, 2].  

До особливостей рукопашного бою можна від-
нести безпосередню боротьбу між суперниками, 
багатий різноманітний технічний арсенал позиче-
ний з багатьох видів єдиноборств, ліміт часу для 
прийняття рішень, багато відволікаючих факторів, 
наявність у програмі підготовки та правилах зма-
гань розділів роботи з різними видами холодної 
зброї (автомат, пістолет, ніж, саперна лопата то-
що), підручними та спецзасобами (резинова пали-
ця, щит), зв’язування, конвоювання, протистояння 
відразу декільком суперникам [1, 3, 8]. Саме це сьо-
годні спонукає до збільшення популяризації рукопа-
шного бою серед різних верст нас населення, особ-
ливо серед дітей та підлітків. 
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Відкриття нових відділень рукопашного бою в 
ДЮСШ висувають підвищені вимоги до організації 
навчально-тренувального процесу спортсменів 
різних вікових категорій і обумовлюють необхід-
ність створення багаторічної системи підготовки 
спортсменів – від початку занять рукопашним боєм 
до завершальної стадії спортивної кар’єри у спорті 
вищих досягнень. 

Спеціальні наукові дослідження [4, 5, 6, 9, 11, 
13] свідчать про те, що в структурі багаторічного 
процесу спортивного вдосконалення важливе міс-
це відводиться етапу початкової підготовки, який є 
один з найбільш важливих, оскільки саме тут за-
кладається основа подальшого оволодіння спорти-
вною майстерністю в обраному виді спорту. Таким 
чином, етап початкової підготовки є фундаментом 
побудови багаторічної системи підготовки спорт-
сменів. 

Завданнями цього етапу є зміцнення здоров'я 
дітей, різностороння фізична підготовка, усунення 
недоліків в рівні фізичного розвитку, навчання тех-
ніці обраного виду спорту і техніці різних допоміж-
них і спеціально-підготовчих вправ [6, 9, 15, 21].  

Однак, тут є небезпека перенавантаження ще 
незміцнілого дитячого організму, оскільки у дітей 
цього віку існує відставання у розвитку окремих 
вегетативних функцій організму. 

Отже, однією з актуальних проблем сучасної 
системи підготовки юних спортсменів є раціональ-
на організація побудови 
навчально-тренувального 
процесу на початковому 
етапі. 

Мета дослідження – 
систематизувати дані спе-
ціальної науково-мето-
дичної літератури та дос-
від роботи провідних тре-
нерів з рукопашного бою, 
що стосуються питань по-
будови навчально-тре-
нувального процесу на  
початковому етапі підго-
товки. 

Матеріал та методи 
дослідження. Використа-
но методи: теоретичний 
аналіз та узагальнення 
даних наукової та методи-
чної літератури, аналіз 
документальних матеріа-
лів, контент аналіз. Для 
досягнення мети роботи 
було розроблено Анкету, 
яку було запропоновано 

для заповнення 15 тренерам з рукопашного бою. 
Організація дослідження передбачала аналіз зміс-
ту регламентуючих документів діяльності ДЮСШ з 
рукопашного бою. 

Результати дослідження. Сучасні проблеми 
побудови навчально-тренувального процесу в ру-
копашному бою обумовлені загальними закономір-
ностями підготовки спортсменів, як у процесі бага-
торічного тренування, так і протягом окремого річ-
ного тренувального циклу. 

Згідно з наявними уявленнями [4, 5, 7] етап 
початкової підготовки відіграє важливу роль у сис-
темі багаторічної удосконалення спортсменів за 
багатьма чинниками. Потрібно відзначити, що етап 
початкової підготовки – це не лише правильно ви-
користовувані засоби і методи тренування, а й, що 
дуже важливо, створення для спортсмена-
початківця комфортного психологічного клімату. 

Проведений аналіз наявних матеріалів та рег-
ламентуючих документів щодо організації навчаль-
но-тренувальної роботи в ДЮСШ [5, 6] виявив, що 
етап початкової підготовки в рукопашному бою 
починається з 8 років і триває протягом 2 років.  

Враховуючи думки науковців [3, 5, 7, 10, 11] 
щодо питання удосконалення багаторічної підгото-
вки спортсменів, нами була розроблена структура 
побудови навчально-тренувального процесу в ру-
копашному бою на початковому етапі підготовки, 
яка представлена на рис. 1. 

Рис. 1. Структура навчально-тренувального процесу в рукопашному бою  
на початковому етапі підготовки 
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За висновками фахівців [12, 13, 14] цей етап 
повинен переслідувати дві головні мети: знайомст-
во дітей молодшого шкільного віку з єдиноборства-
ми, як дієвим засобом фізичного виховання; відбір 
обдарованих дітей для залучення в спеціалізовані 
відділення ДЮСШ. 

Ряд дослідників звертали увагу [12, 15, 16], що 
на етапі початкової підготовки періодизація на-
вчального процесу носить умовний характер, ос-
новна увага повинна приділятись різносторонній 
фізичній і функціональній підготовці з застосуван-
ням, головним чином засобів ЗФП, засвоєнню тех-
нічних елементів і первинних навичок, причому 
одним з головних завдань тренера на цьому етапі 
підготовки, є виявлення інтересу до спорту й ба-
жання у вихованців тренуватися й удосконалюва-
тися в обраному виді спорту і формування в них 
мотивації до систематичних занять рукопашним 
боєм.  

На думку провідних тренерів з рукопашного 
бою, характерною особливістю сучасного періоду 
розвитку цього виду спорту є всеохоплюючий, нау-
ково обґрунтований пошук талановитої молоді, якій 
під силу великі спортивні навантаження та високі 
темпи спортивного вдосконалення. Таким чином, 
значна роль на цьому етапі відводиться спортивно-
му відбору, основним завданням якого є пошук 
обдарованих дітей, які виявляють здібності для 
досягнення високих результатів у єдиноборствах. 

Як зазначено в роботах ряду авторів [13, 24] 
відбір у групи початкової підготовки слід проводити 
в два етапи. Тривалість кожного етапу - навчаль-
ний рік. На першому етапі визначається придат-
ність дітей до занять єдиноборствами. На другому 
році навчання виявляються здібності дітей до ефе-
ктивних дій в умовах дефіциту часу, до прояву ін-
телекту, вольових та координаційних якостей, са-
мостійності, дисципліни, тобто тих якостей, які є 
провідними у рукопашному бою.  

На думку дослідників [6, 23] на етапі первинно-
го відбору основними показниками перспективності 
занять рукопашним боєм повинна бути наявність у 
дітей інтересу до занять єдиноборствами, а також, 
рівень прояву рухових здібностей в умовах трену-
вальної діяльності, необхідно підкреслити, що при 
проведенні відбору здібності до занять спортом 
можуть бути виявлені лише в процесі подальшого 
навчання та виховання.  

Фахівці спортивної галузі [19, 25] зазначають, 
що на етапі початкової підготовки не повинні пла-
нуватися тренувальні заняття із значними фізични-
ми і психічними навантаженнями, не припускають 
застосування одноманітного, монотонного матеріа-
лу, підготовка юних спортсменів характеризується 
різноманітністю засобів і методів, широким засто-

суванням матеріалу різних видів спорту і рухливих 
ігор, використанням ігрового методу. 

Результати досліджень планів підготовки тре-
нерів ДЮСШ з рукопашного бою свідчать, що на 
етапі початкової підготовки переважне місце за-
ймає загальна і допоміжна підготовка частка яких 
становить близько 90%, обсяг спеціальної підгото-
вки не перевищує 10% від загального обсягу трену-
вальної роботи (рис. 2). 

При чому за думкою фахівців [1, 3, 22] у техніч-
ному удосконаленні слід орієнтуватися на необхід-
ність освоєння різноманітних підготовчих вправ. У 
жодному випадку не слід намагатися стабілізувати 
техніку рухів, вимагати стійкого рухового навику, 
що дозволяє досягти певних спортивних результа-
тів. В цей час у юного спортсмена закладається 
різностороння технічна база, що передбачає ово-
лодіння широким комплексом різноманітних рухо-
вих дій. Тренувальні заняття, як правило, повинні 
проводитися не частіше двох-трьох разів на тиж-
день, тривалість кожного з них – 30-60 хв. Їх пот-
рібно органічно поєднувати із заняттями фізичною 
культурою в школі. Такий підхід основа для по-
дальшого технічного удосконалення.  

На етапі початкової підготовки навчання дітей 
різноманітним рухам досягає високого ступеню. 
Окремими дослідженнями [4, 15, 23] продемонст-
ровано, що пам'ять на рухи у дітей з віком зміню-
ється як в кількісному так і в якісному відношенні. 
Здатність до запам’ятовування рухів у дітей швид-
ко розвивається в період з 7 до 12 років. В наступ-
ний період (з 13 років) розвиток цієї здібності дещо 
сповільнюється.  

Як відомо, рухові навички у юних спортсменів 
повинні формуватися паралельно з розвитком фі-
зичних якостей, необхідних для досягнення успіху 
в обраному виді спорту. Досвід роботи тренерів 

Рис. 2. Приблизне співвідношення загальної, допоміжної 
та спеціальної підготовки на початковому етапі, % 

Примітки: 1 – загальна підготовка; 2 – спеціальна підго-
товка; 3 – допоміжна підготовка. 
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доводить, що з самого початку занять дітям необ-
хідно оволодівати основами техніки цілісного впра-
ви, а не окремих її частин. Навчання основам тех-
ніки доцільно проводити в полегшених умовах. 
Необхідно зазначити, що діти засвоюють рухи без-
посередньо після показу і пояснення. А отже вели-
ку роль відіграє наочний метод.  

Результати інших досліджень доводять [5, 21, 
22], що ефективність навчання вправ знаходиться 
в прямій залежності від рівня розвитку фізичних 
якостей дітей та підлітків. Застосування на почат-
ковому етапі занять спортом в значному обсязі 
вправ швидкісно-силового характеру, спрямованих 
на розвиток швидкості і сили, сприяє більш успіш-
ному формуванню і вдосконаленню рухових нави-
чок. Ігрова форма виконання вправ відповідає віко-
вим особливостям дітей і дозволяє успішно здійс-
нювати початкову спортивну підготовку юних 
спортсменів.  

 У ряді робот [5, 11, 13] зазначена особлива 
роль контролю на етапі початкової підготовки, який 
використовується для оцінки ступеня досягнення 
мети та вирішення поставлених завдань. Він пови-
нен бути комплексним, проводитися регулярно і 
своєчасно, ґрунтуватися на об'єктивних і кількісних 
критеріях. Контроль ефективності технічної підго-
товки здійснюється, як правило, тренером з оцінки 
виконання обов'язкової програми, при здачі норма-
тивів на проміжних етапах навчання. 

Аналіз програм підготовки ДЮСШ [8, 9, 17, 20] 
доводить, що контроль за ефективністю фізичної 
підготовки проводиться за допомогою спеціальних 
контрольних нормативів по роках навчання, які 
представлені тестами, які характеризують рівень 
розвитку фізичних якостей. 

У ряді робот [9, 19, 21] зазначено, що раціо-
нальному використанню різних інтенсифікацій під-
готовки в процесі багаторічного удосконалення 
допомагає раціональна направленість змагань, яка 
відповідає завданням етапу. Як відомо правильне 
визначення мети змагань на різних етапах багато-
річної підготовки, ролі спортивного результату до-
зволяє визначити загальну направленість підготов-
ки та недопущення необґрунтованого форсування 
результатів і передчасного вичерпування адапта-
ційних ресурсів юних спортсменів. Основна мета 
змагань на етапі початкової підготовки – вияв по-
чаткового рівня спортивного результату учнів. Ре-
зультатом змагань на цьому етапі повинно бути 
придбання досвіду участі у змаганнях. 

Згідно дослідження досвіду роботи тренерів з 
рукопашного бою виявлено, що на початковому 
етапі підготовки в більшості плануються підготовчі 
та контрольні змагання кількість яких не повинна 
перевищувати 3-4 на рік. Завдання підготовчих 

змагань удосконалення техніки, тактики змагальної 
діяльності, адаптація різних систем організму до 
змагальних навантажень. Завдання контрольних 
змагань оцінка підготовленості, рівня оволодіння 
технікою, тактикою, розвитку рухових якостей, пси-
хічної готовності. 

Обговорення отриманих результатів. Прове-
дене дослідження доводить, що багато дослідників 
[5, 13, 20, 23] внесли значний вклад у розробку 
теорії та методики юнацького спорту й системи 
підготовки спортивних резервів, також отримані 
результати роботи значно розширюють дані щодо 
особливостей організації навчально-тренувального 
процесу на початковому етапі підготовки спортсме-
нів з рукопашного бою, які нажаль дуже мало пред-
ставлені в науково-методичній літературі.  

У результаті роботи підтверджено дані спе-
ціальних наукових досліджень [4, 7, 8, 15, 21], що в 
структурі багаторічного процесу спортивного вдос-
коналення етап початкової підготовки відіграє важ-
ливу роль і є фундаментом побудови багаторічної 
системи підготовки спортсменів, оскільки саме тут 
закладається основа подальшого оволодіння спор-
тивною майстерністю в обраному виді спорту. 

Проведений аналіз підтверджує висновки фа-
хівців спортивної галузі [5, 14, 15 17], що процес 
початкової підготовки характеризується різноманіт-
тям засобів і методів, широким застосуванням ма-
теріалу різних видів спорту та рухливих ігор, вико-
ристанням ігрового методу. Причому переважне 
місце займає загальна і допоміжна підготовка част-
ка яких становить близько 90%, обсяг спеціальної 
підготовки не перевищує 10% від загального обся-
гу тренувальної роботи. 

Розроблена в ході роботи структура навчально-
тренувального процесу на початковому етапі підго-
товки повністю відображає відносно стійкий поря-
док об’єднання компонентів їх закономірне співвід-
ношення один з одним і загальною послідовністю. 

Було встановлено, що у навчальних програмах 
для ДЮСШ містяться дуже детальні та цілком ар-
гументовані відомості, що стосуються нормативних 
і методичних аспектів спортивної підготовки юних 
спортсменів, але нажаль однією з проблем підгото-
вки на цьому етапі є невідповідність основних тео-
ретико-методологічних положень наявної системи 
підготовки юних спортсменів відносно до практич-
них умов їх реалізації. 

У більшості тренери з рукопашного бою на по-
чатковому етапі підготовки зустрічаються з рядом 
проблем, а саме, невідповідністю біологічного та 
паспортного віку дітей, відмінністю рівня їх фізич-
ного та психічного розвитку. Такі обставини потре-
бують від тренерів внесення змін у навчально-
тренувальний процес, оскільки при груповій формі 
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проведення занять орієнтування на більш підготов-
лених дітей призводить до ще більшого відставан-
ня менш підготовлених і навпаки.  

На нашу думку, вирішення цієї проблеми мож-
ливе за умов індивідуального підходу, яке можливе 
при зменшенні кількості учнів, саме в групах почат-
кової підготовки. 

Висновки. Аналіз спеціальної науково-
методичної літератури та досвіду роботи провідних 
тренерів з рукопашного бою показав, що проблеми 
організації навчально-тренувального процесу на 
початковому етапі підготовки є дуже численні і різ-
номанітні не зважаючи на достатньо ґрунтовні і 
фундаментальні роботи фахівців з цієї галузі. 

Невідповідність основних теоретико-методо-
логічних положень наявної системи підготовки ру-
копашників на початковому етапі відносно до прак-
тичних умов їх реалізації вагомо знижує ефектив-
ність роботи тренерів і призводить до підвищеного 
травматизму, зниження мотивацій до занять і від-

току, зменшення популяризації виду спорту і бажа-
ючих їм займатись.  

Вирішення проблеми підвищення ефективності 
багаторічної підготовки можливе за умов раціо-
нальної організації навчально-тренувального про-
цесу, а саме, індивідуального підходу з урахуван-
ням вікових і статевих особливостей спортсменів, 
застосування ефективних засобів, методів й орга-
нізаційних форм спортивної підготовки на основі 
певної структури, яка становить відносно стійкий 
порядок об’єднання компонентів їх закономірне 
співвідношення один з одним і загальною послідов-
ністю. 

Перспективи подальших досліджень пов’я-
зані із вдосконаленням організації навчально-
тренувального процесу підготовки на початковому 
етапі багаторічного удосконалення на основі вияв-
лених переваг та недоліків, з розробкою, інформа-
ційним наповненням та впровадженням інновацій-
них форм підготовки спортивного резерву. 
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УДК 796.015:37.046 
ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА  
РУКОПАШНИКОВ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ПОДГОТОВКИ 
Радченко Ю. А. 
Резюме. Рукопашный бой – сложный вид спорта, который включает в себя технический арсенал мно-

гих видов единоборств и сочетает в себе спортивное и прикладное направления. Именно его особенно-
сти и являются основой для увеличения его популярности среди разных слоёв населения, особенно де-
тей. Начальный этап подготовки играет важную роль в системе подготовки спортсменов. На этом этапе 
закладывается база для дальнейшего совершенствования. Для рационального построения учебно-
тренировочного процесса на начальном этапе подготовки спортсменов, необходимо разработать струк-
туру и систематизировать данные специальной научно-методической литературы, касающиеся вопросов 
построение их учебно-тренировочного процесса. Применение разработанной структуры построения 
учебно-тренировочного процесса с учетом выявленных в ходе работы особенностей данного этапа под-
готовки, позволит повысить эффективность, качество и надежность подготовки на начальном этапе. 

Цель исследования – систематизировать данные специальной научно-методической литературы и 
опыт работы тренеров по рукопашному бою, касающиеся вопросов построение учебно-тренировочного 
процесса юных спортсменов. Для достижения цели работы нами был проведен анализ и обобщение на-
учно-методической литературы и регламентных документов работы ДЮСШ, а также разработана анкета, 
которую было предложено 15 тренерам по рукопашному бою. Вопросы анкеты касались структуры и осо-
бенностей процесса начальной подготовки. 
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В работе выявлено, что на этапе начальной подготовки основное место отведено общей и вспомога-
тельной подготовке, специальной подготовке отводиться до 10 % от общего объёма тренировочной ра-
боты. По мнению экспертов, этап начальной подготовки является одним из важных, поскольку именно 
здесь закладывается основа дальнейшего овладения спортивным мастерством в избранном виде спор-
та. В ходе работы нами выявлены несоответствие основных теоретико-методологических положений 
существующей системы подготовки юных спортсменов по отношению к практическим условиям их реали-
зации. Решение этой проблемы возможно за счет внесения корректив в построения учебно-
тренировочного процесса, а именно, индивидуального подхода с учетом возрастных и половых особен-
ностей юных спортсменов. Применение в процессе обучения эффективных средств, методов и организа-
ционных форм спортивной подготовки на основе определенной структуры, составляющей относительно 
устойчивый порядок объединения компонентов их закономерное соотношение друг с другом и общей 
последовательностью. 

Ключевые слова: рукопашный бой, спортивная подготовка, начальный этап, учебно-тренировочный 
процесс. 
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Peculiarities of the Training Process Construction  
for Hand-to-Hand Combat Athletes at the Beginning of Training 
Radchenko Yu. A. 
Abstract. Hand-to-hand combat is a complex sport that includes a technical arsenal of many martial arts 

and combines sports and applied fields. Its features are the basis for increasing his popularity among different 
sections of the population, especially children. 

The initial stage of training plays an important role in the system of athletes training. At this stage, the basis 
is laid for further improvement. For the rational construction of the training and training process at the initial 
stage of training of athletes, it is necessary to develop a structure and systematize the data of special scientific 
and methodological literature concerning the construction of their training and training process. 

The use of the developed structure in the training process construction, taking into account the identified 
during the work features of this stage of preparation, will improve the efficiency, quality and reliability of prepara-
tion at the initial stage. 

The purpose of the study was to systematize the data of special scientific and methodological literature and 
the experience of work of trainers in hand-to-hand combat, concerning the issues of construction of the training 
and training process of young athletes. 

Material and methods. In order to achieve the goal of the work, we conducted analysis and generalization of 
scientific and methodological literature and regulatory documents of children's sports schools, as well as devel-
oped a questionnaire, which was offered to 15 trainers in hand-to-hand combat. Questionnaire questions were 
related to the structure and features of the initial preparation process. 

Results and discussion. At the stage of initial preparation the main place is given to the general and auxil-
iary training, the special preparation is given up to 10% of the total volume of training work. 

According to experts, the stage of initial preparation is one of the most important, because this is where the 
basis for further mastery of sportsmanship in the chosen form of sport is laid. 

In our work, we identified the inconsistency of the basic theoretical and methodological provisions of the 
existing system of training young athletes in relation to the practical conditions of their implementation. 

The solution to this problem is possible due to the introduction of adjustments in the construction of the 
training process, namely, an individual approach, taking into account the age and sex characteristics of young 
athletes. 

Conclusion. The application of effective means, methods and organizational forms of sports training in the 
process of training on the basis of the certain structure that makes a relatively stable order of combining the 
components of their regular relationship with each other and the overall sequence. 

Keywords: hand combat, sports training, initial stage, training process. 
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